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Imatge de la coberta i de la contraportada:
Collage elaborat a partir de les fotografies que ens vau enviar durant
el 13è aniversari de la Casa Orlandai.
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.
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CASA ORLANDAI

LA CASA ORLANDAI
La Casa Orlandai és un centre cultural de gestió 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·lectius 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 programació 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 Orlandai ofereix places per a persones voluntàries
que vulguin col·laborar en el projecte. Els horaris i les aportacions són del tot diverses.
l pots fer-te soci/a de l’ACCO i participar
directament de les Assemblees, a més de gaudir 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

ENTITATS SÒCIES DE L’AC CASA ORLANDAI
Amical Vikimedia ❘ ASPASIM ❘ Associació Artistes de Sarrià ❘ Associació Blockchain Catalunya ❘ Associació Catalana de Dansa Lliure ❘
Associació Catalana de Dislèxia ❘ Associació
Catalana Investigacions Marxistes ❘ Associació Cedre per la Promoció Social ❘ Associació
per la Cooperació Cat Sya ❘ Associació Cultural Indian Runners ❘ 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, 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 psicoteràpia treball corporal ❘ Grup de Tertúlies Fotogràfiques ❘ Grup Puntes de Coixí ❘ Grup de Teatre Orlandai ❘ Grup d’usuaris CHMLC ❘ Illa de
l’Aire ❘ International Women’s Club Of Barcelona ❘ Nepal-Aki ❘ Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones ❘ Rotary Club
de Barcelona - Sarrià ❘ Som natura ❘ Streets
of India ❘ Teatrerus Orlandai ❘ Toastmasters
International ❘ Urban Sketching Barcelona
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Les activitats que es proposen a continuació seran online o presencials en funció de la normativa del moment. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/
cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

CAFÈS CIENTÍFICS: EXPLORANT NOUS CAMINS
Dimecres, a les 19 h
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Organitza: Fundació Ciència en Societat

VIDA A MART?
Dimecres 21 d’abril

INSCRIU-T’HI AQUÍ

LA DINÀMICA DELS ÉSSERS VIUS
Dimecres 19 de maig

INSCRIU-T’HI AQUÍ

La proximitat del planeta vermell a la Terra ha
fet que durant el mes de febrer s’acostessin
a Mart tres missions espacials. Ha aterrat el
NASA’s Perseverance Mars Rover, un dels
projectes més ambiciosos d’exploració del
planeta vermell, perquè vol conèixer si hi va
haver vida a Mart i demostrar, amb un petit
helicòpter, que és possible el vol en altres
planetes. Un pas crític en el camí per a fer
arribar humans a Mart.

Tots els éssers vius, des dels microbis fins
als humans, estem sotmesos a la fletxa del
temps. Des del cicle dia-nit fins al pas de les
estacions i l’envelliment al llarg dels anys, els
sistemes vius hem evolucionat per detectar, respondre i anticipar el pas del temps.
Estem començant a entendre com ho fem, i
com això afecta a com ens desenvolupem,
com funciona el nostre cervell, i com lluitem
contra les malalties.

Amb Ignasi Casanova, director de l’Institut
de Tècniques energètiques de la UPC i
assessor científic de l’exposició «Mart: el
mirall vermell», al CCCB

Amb Jordi García-Ojalvo, professor del
Departament de Ciències experimentals i
de la Salut de la UPF
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LES VEUS DE LA REPÚBLICA
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, comunicació, història, economia... des d’una perspectiva teòrica però també pràctica i vivencial.

QUÈ VOLEM DIR QUAN DIEM
“REPÚBLICA”?

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres 14 d’abril
Hi ha moltes repúbliques que no són repúbliques. Perquè república és més que absència
de monarquia. República vol dir garantia
política de les bases materials i simbòliques
d’una existència lliure, lluny de despotismes i
submissions de qualsevol mena. Viure en república equival a crear i gestionar col·lectivament
una “res publica”, una “cosa pública” des d’on
puguem fer circular vides dignes de ser viscudes. Podem tenir la gosadia d’atrevir-nos-hi?
Amb David Casassas, professor de Teoria social i política a la Universitat de Barcelona. Des
de fa anys fa recerca sobre l’economia política
de la democràcia, la tradició republicana i la
proposta de renda bàsica de ciutadania.
Carme Porta, diputada al Parlament de Catalunya, regidora de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat. De 2006 a 2011 va ser secretària de
Polítiques familiars i Drets de la Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya. Ha participat en
projectes audiovisuals
i cinematogràfics.

LES FRONTERES DE LA PROSTITUCIÓ
INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres 9 de juny
Més enllà d’un intercanvi de serveis sexuals
per diners, la prostitució implica uns 40 milions de persones, un 75% de les quals tenen
entre 13 i 25 anys, i mou 186.000 milions de
dòlars a l’any. El 30% dels homes europeus
hauran remunerat serveis sexuals en algun
moment de la seva vida. Més enllà de l’aproximació abolicionista o bé de la regulació des
d’una perspectiva de com s’ha de tractar la
compra i venda de les relacions sexuals, la
prostitució té moltes derivades que han de
ser incloses en la reflexió: les relacions de
poder, les violències, el tràfic de persones, de
drogues, la pobresa, la vulnerabilitat, la salut,
l’accés als drets laborals i socials, la creixent
demanda de prostitució infantil, i com tot això
se substancia en el territori, concretament a la
frontera entre Espanya i França.
Amb Maribel Càrdenas, cap de l’Oficina de
Promoció de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Barcelona
Pilar Albertin, professora titular de Psicologia
a la Universitat de Girona i coeditora de Prostitución, contextos fronterizos y corporalidad.
Diálogos para la acción (Icària)
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CAFÈS LITERARIS: CICLE DE PRIMAVERA CASA ORLANDAI
Dimecres, a les 19 h
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Fidels a un dels objectius dels Cafès Literaris, contribuir al teixit veïnal de Sarrià, hem cregut
oportú confegir un cicle a partir de col·laboracions amb altres cicles de la Casa Orlandai.
Així, sense renunciar a la qualitat literària dels textos –tot al contrari!–, hem buscat lectures
que permetessin la confluència amb l’Òpera entre bambolines, Les Veus de la República i els
Cafès Científics.

LITERATURA I ÒPERA

dues sensibilitats: la literària i la sociològica.

MACBETH, DE WILLIAM SHAKESPEARE
INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres 28 d’abril
Macbeth és una tragèdia sobre l’ambició de
poder. En el cas dels reis d’Escòcia que la
protagonitzen, aquesta ambició els enfolleix
progressivament fins a destruir-los: primer,
creuen les profecies enganyoses d’unes
bruixes i, a partir de la seva credulitat culpable, es precipiten a la traïció, l’assassinat,
la follia, la derrota i, finalment, a la mort dels
protagonistes. Verdi s’entusiasmà amb l’obra
de Shakespeare i li dedicà una de les seves
millors òperes. La seva música entén i potencia, en molts aspectes, la força de la tragèdia
de Shakespeare.
Amb Ramon Pla i Arxé, doctor en Filologia
Romànica i crític literari
VEUS LITERÀRIES

LA HIJA ÚNICA, DE GUADALUPE NETTEL
INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres 12 de maig
Ja fa anys que la família tradicional ha deixat
de ser l’únic model familiar per a la majoria de
la societat. Tanmateix, tot i els molts avenços,
hi ha debats reproductius que encara no estan
tancats i que afecten sobretot a l’experiència
de la maternitat: des de les pressions per serne a la doble dificultat que suposen els avortaments i les morts dels nadons. La hija única
ens servirà de punt de partida d’un debat amb

Amb Tina Vallès, escriptora, i Sara Moreno
Colom, professora de sociologia de la UAB
CAFÈ CIENTÍFIC AMB LLIBRE

UNA VERDOR TERRIBLE,
DE BENJAMIN LABATUT

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres 16 de juny
Mitjançant un excel·lent exercici de no-ficció literària, Benjamín Labatut entrellaça descobriments
científics reals amb els aspectes humans que hi
van intervenir. Entre ells, el del descobriment del
blau de Prússia al segle XVI i els processos que
van dur a trobar el gas Zyklon B –substància que
va acabar essent utilitzada als camps d’extermini–. A més d’altres històries relacionades amb el
món de les matemàtiques, també explora com
va sorgir el debat entre determinisme i indeterminisme: «juga Déu als daus?»
Amb Frederic Udina, Professor d’estadística al
Departament d’Economia i Empresa de la UPF

ACTIVITATS: CICLES

CÀPSULES VESPERTINES: «FINALS, PRINCIPIS I CONTINUÏTATS»
Dijous, a les 19 h
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Si bé la major part de la nostra vida és travessada per continuïtats que acaben establint-nos rutines
i experiències monòtones, ja sigui per la seva qualitat dramàtica o il·lusionadora, sovint acabem
atribuint més valor i rellevància als moments de canvi: els finals i els principis. En un moment social
complicat, ple d’anhels de futurs ara inabastables, de retrobaments impossibles i de finals dolorosos, estudiarem –de forma més o menys anàloga– aquestes situacions i quin valor els hi atribuïm.

«EL PAÍS DE LES PENÚLTIMES
COSES. ELS FINALS DE L’HOME
I DE LA HISTÒRIA»
Dijous 15 d’abril

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Ja han passat més de trenta anys des que
Francis Fukuyama va anunciar, tot invocant
Hegel, «la fi de la història». En aquesta sessió
explorarem les valoracions que Giorgio
Agamben (a Il tempo che resta) i Jacques
Derrida (a Spectres de Marx) van fer sobre
aquesta afirmació per encetar una reflexió
sobre la temporalitat i les formes de límit
amb què tracten d’ordenar-se la història i el
temps. Des d’aquesta perspectiva, valorarem
els conceptes «temps que resta» d’Agamben i
«messianisme sense messies» de Derrida per
mirar d’entendre alguns elements estructurals
de la forma d’experiència contemporània.
Amb Juan Evaristo Valls Boix, professor de Filosofia Contemporània i Teoria de l’Art a la UB

«PER QUÈ TORNEN ELS CLÀSSICS?»
Dijous 20 de maig

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Al llarg de la història cultural europea ha estat
recurrent que, en moments de crisi o de
renovació, les figures intel•lectuals del moment
hagin apostat per buscar inspiració i bastir els
seus projectes a partir de les tradicions grega i
llatina. Què els ha mogut a fer-ho? Quins bene-

ficis en traiem? Com i per què la nostra societat
troba en aquesta tradició el seu fonament?
Amb Pau Gilabert Barberà, professor jubilat
de Tradició Clàssica i Filologia Grega a la UB

«INDIVIDU, CONTINUÏTAT I VIDA
EN LES TRADICIONS DE
PENSAMENT ASIÀTIQUES»
Dijous 10 de juny

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Les diferents tradicions de pensament asiàtiques, poc conegudes a casa nostra, són sovint percebudes com una de sola. Aquest error acostuma a ser fruit de l’observació d’una
sèrie de trets compartits en contraposició a
les tradicions de pensament occidentals. Un
d’aquests casos té lloc a l’hora de pensar la
vida com una continuïtat, sense principi ni fi, i
en entendre-hi l’individu com una entitat canviant dins aquest procés. En aquesta sessió
ens aproparem en especial a les tradicions
índiques i xineses, no des del seu vessant
espiritual –com més sovint ens arriben– sinó
des de la història del pensament.
Amb Raquel Bouso Garcia, doctora en
Humanitats i professora de Pensament i Religions d’Àsia a la UPF

ACTIVITATS: CICLES
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L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES
Dilluns, a les 19 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.

AIDA, DE GIUSEPPE VERDI
Dilluns 19 d’abril

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Verdi, en el cim de la seva maduresa compositiva posa música a la seva òpera més
exòtica, ambientada en l’Egipte mític i
mil·lenari dels temps dels faraons. Més enllà
de l’arquetípic triangle amorós, en aquesta
òpera tornaran a aparèixer temes universals
i recurrents en la producció verdiana com
són la difícil relació entre pare i filla, el dilema
d’escollir entre l’amor i la lleialtat a la pàtria, la
gelosia, el sacrifici, etc. La música del Verdi
més inspirat triomfa, ja sigui en l’espectacularitat de les escenes de conjunt com en
l’emoció de les escenes més intimistes.

ELS MILLORS DUETS D’ÒPERA:
DE MONTEVERDI A PUCCINI
Dilluns 3 de maig

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Podrem conèixer la gran varietat de tipus de
duets i d’estils a través d’alguns dels millors
duets de l’historia de l’òpera. Duets d’amor,
d’amistat, de rivalitat, i com cada compositor
té els seus recursos, ritmes, harmonies i esquemes per tal d’explicar-nos la història que
hi ha al darrere. Per què Wagner quasi mai fa
cantar dues veus alhora? Què vol dir cantar
“per terceres”?

LA BOHÈME, DE GIACOMO PUCCINI
Dilluns 7 de juny

INSCRIU-T’HI AQUÍ

La Bohème és l’òpera més representada
de Puccini i sense dubte un dels títols més
cèlebres i estimats del repertori operístic.
Una història d’amor universal, immersa en
l’ambient jovial i precari d’uns joves bohemis
al París dels artistes del segle XIX. Puccini
és el compositor de les emocions i el rei del
clímax, ningú sap com ell la manera d’arribar
i tocar-nos la fibra sensible. Sentirem i comentarem algunes audicions per tal d’entendre l’art de Puccini i les dificultats a les quals
s’enfronten els seus intèrprets.

ACTIVITATS: CICLES

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES
Divendres al vespre

Els divendres tens una cita amb el panorama artístic de la ciutat i del barri, a Sarrià: música,
teatre, dansa.
(cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)

Divendres 9 d’abril
Teatre
Cia. La Dispersa presenta,
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Parafernàlia, S.A
Els atacs d’una munió de gossos sanguinaris
a Visitants i Veïns amenacen la pau de Gran
Barcino, el paradís mediterrani del turisme
de masses. Tot i que els gossos estiguin
descontrolats i la por hagi buidat la metròpoli de Visitants, Parafernàlia, S. A. obliga
a les Guies de Visitants a continuar fent
OpenTours. Al bell mig de la crisi, una Guia
de Visitants es debat entre guardar silenci o
encendre una revolta.

Divendres 16 d’abril
Teatre
Diana Pla i Cia. Nemin presenten, Miss
Cosas y Yo
INSCRIU-T’HI AQUÍ
A partir d’un fet autobiogràfic, la sarrianenca
Diana Pla ens convida a submergir-nos en la
ment d’una jove creadora nascuda a Barcelona que intenta engendrar el que serà el seu
primer espectacle en solitari. Un espectacle
en què coexisteixen diferents disciplines com
el teatre, la dansa i el clown, ple d’humor, que
ens parla d’assumir amb amor els nostres
fracassos.

Divendres 30 d’abril
Dansa integrada
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Invictus, sense límits
Una peça de nova creació construïda a partir
de les experiències personals dels integrants
d’Invictus Dance Company. La companyia
ens convida a un viatge en què emocions
com la desesperació, l’ansietat, la por o la
frustració, esdevenen companyes de viatge.
L’esforç i la constància seran les seves
aliades transformant cada obstacle en una
oportunitat.

Divendres 14 de maig
Música
Jo Jet i Maria Ribot presenten,
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Sant Llorenç
Entrada: 3 €
En plena efervescència, Jo Jet i Maria Ribot
presenten la gira del seu tercer treball: Sant
Llorenç. En aquest projecte proposen una
mirada sobre el llegat emocional que deixa el
pas de les generacions sobre les persones,
els llocs i la societat, simbolitzat en el record
d’infantesa.
Organitza: Barcelona Poesia i Casa Orlandai
Inscripcions a partir del 29 d’abril
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Divendres 4 de juny
Poesia punk i dancehall futurista
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Remei de Ca la Fresca
Arriben a la Casa des del Montseny amb
remeiets per a tot tipus de dolences. A Ca la
Fresca, no hi ha pecat que valgui, etiqueta
que pengi o eufemisme que calgui. És una
llar on resguardar-se de l’estupidesa d’escoles, fantasmes, senyors feudals i alcaldes, de
nosaltres mateixes i altres profetes que no
es cansen de dir-li a la vida com ha de ser.
Sigueu benvingudes i sentiu-vos lliures per
prendre tot allò que hagueu de menester.
Una casa fora del temps i dels rostres, en la
memòria pura

Divendres 28 de maig, a les 20 h
Música d’arrel tradicional
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Carles Dénia
Entrada: 3 €
Cantant, compositor, guitarrista, arranjador i
productor, desplega sense complexos el seu
ric univers musical, fruit de les nombroses
influències de les quals beu (especialment les
músiques tradicionals) i de les quals, alhora,
es distancia per crear un estil propi i inconfusible, tot creant temes personalíssims d’una
bellesa captivadora.
Organitzat en el marc de la Mostra de música
tradicional de l’EMM Can Ponsic

Divendres 18 de juny
Flamenc
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Cayana duo
Aquest projecte flamenc a veu i guitarra reuneix les arrels folklòriques comunes entre la
música popular ibèrica, la llatinoamericana i
el flamenc. Un cresol de matèries primes musicals i culturals en un repertori flamenc fresc
i personal amb temes propis i cants populars
de la mà de l’Anna Colom i l’Exequiel Coria.

PROGRAMA DE SUPORT
A LA CREACIÓ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dijous 29 d’abril, a les 20 h
Entrada: gratuïta

Loco amoris, de la Cia. FVCIT
Aquesta peça sorgeix de l’impuls creatiu
arran d’una realitat compartida de forma
separada: una relació a distància. Des de la
pròpia experiència, la companyia proposa
una de les infinites formes que té un fet tan
amorf i lliure com és l’amor avui dia. Partint
de la seva experiència personal, exploren la
dimensió fictícia de l’amor des de la metaficció teatral definint Loco amoris, com a una
autometaficció portada a escena.

ACTIVITATS: CICLES

MATINALS FAMILIARS
Dissabtes al matí
Entrada: 3 € (infants 0-3 gratuït)
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).

CIA. PETIT BONHOM: 7 RATOLINS

BOTÓ MÀGIC: QUE VE EL LLOP!

Dissabte 17 d’abril, a les 12 h
Un temporer rodamon, acompanyat de la
seva guitarra, arriba a una cruïlla de camins.
Sense saber quin agafar, decideix fer una
aturada que aprofitarà per explicar-nos el
conte d’uns ratolins a qui ha arribat l’hora de
marxar de casa i trobar un nou lloc on viure.
El més petit d’ells, protagonista d’aquesta
història, aviat descobrirà que la vida fora del
cau familiar és plena de perills i dificultats.
Recomanat per a infants a partir de 3 anys

Dissabte 5 de juny, a les 11 h
Conta-contes de teatre i música inclusiva.
En un bosc ple d’animalons, tothom surt
corrents a la que senten udolar el llop. Veniu,
que trobareu moltes sorpreses i descobrireu
que... no tot és el que sembla!
Amb Emile Jadoul
Espectacle per a infants de 2 a 8 anys

INSCRIU-T’HI AQUÍ

L’ARC DE SANT MARTÍ I LA LLUNA

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dissabte 15 de maig, a les 11 h
A la Cargol no li agradava anar a poc a poc.
No. Ella volia ser ràpida, aerodinàmica i motoritzada! I coses semblants els hi passaven a
d’altres animals. El fet és que La Lluna, que és
molt antiga i molt bruixa, els va explicar que
si demanes un desig mentre passes per sota
l’Arc de Sant Martí, es fa realitat. Ara bé: també
els va aconsellar que s’ho pensessin molt i
molt bé abans de demanar un desig que canviaria la seva manera de ser. El que passa és que
no estem segures que, en aquell moment, se
l’estiguessin escoltant gaire...
Amb Glòria Arrufat i Xavi Lozano
Recomanat per a infants a partir de 3 anys

INSCRIU-T’HI AQUÍ

CONTES SOTA L’ESCALA
Els divendres a les 17.30 h
Entrada gratuïta (cal inscripció prèvia a
www.casaorlandai.cat i www.barcelona.
cat/cccasaorlandai, a nom de la persona
adulta, una per a cada persona que assisteixi a l’activitat.
Entre el 16 d’abril i el 18 de juny
Els 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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ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

14È ANIVERSARI DE LA CASA
Del 15 al 16 d’abril
Un any més, tornem a celebrar l’aniversari amb una programació plena de propostes vinculades a la Casa i el barri.

Dijous 15 d’abril, a les 20 h

Santi Arisa i Agnès Miralbell presenten, Taberna de poetes

Divendres 16 d’abril, a les 20 h

Diana Pla presenta, Miss cosas y yo (vegeu la pàgina 10)

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dissabte 17

10 h: Itinerari d’història: El vell Sarrià
(vegeu la pàgina 21)

INSCRIU-T’HI AQUÍ

12 h: 7 ratolins, amb la Cia Petit Bonhom

(vegeu la pàgina 12)
17 h: Les Isabeles
19 h: F.E.M

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

No t’ho perdis!! T’hi esperem!!

MOSTRA DE MÚSICA
TRADICIONAL A CAN PONSIC
Divendres 28 de maig, a les 20 h

Concert de Carles Dénia

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dissabte 29 de maig

10 a 13 h: Taller de pandero quadrat

INSCRIU-T’HI AQUÍ

A partir de les 17 h: Concerts amb les colles
INSCRIU-T’HI AQUÍ
de Can Ponsic i un grup
convidat
Inscripcions a partir de l’1 de maig

PRESENTACIÓ DE LLIBRE I CONCERT
INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres 21 d’abril, a les 19 h
Presentació del llibre Melodies de l’ànima
(en quatre estacions), d’Aina Vega.
L’autora proposa un recorregut per les
estacions de l’any a través de 52 emocions
vistes des de la filosofia, que es complementen amb l’anàlisi d’obres musicals que
ens faran descobrir perles del gran repertori
i un bocí dels marges de la història.
Presenta Andreu Miret, amb actuació al piano
de Jeroni Oliva

ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

EXPOSICIONS
TALLERS OBERTS, TANCATS
Fins al 30 d’abril
A càrrec del grup de Tertúlies Fotogràfiques,
en col·laboració amb l’Associació d’artistes
visuals de Sarrià i amb el suport de la casa
Orlandai, aquesta exposició pretén posar en
valor la creativitat d’aquest grup d’artistes de
la nostra vila.

Dijous 3 de juny, a les 18 h
L’atac i crema del convent dels Caputxins. El
testimoni de Fra Engelbert, amb Jordi Bigues

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dijous 10 de juny, a les 19 h
La F-14, una gran fàbrica de guerra a Sarrià.
El refugi de guerra a l’edifici de les escoles
salesianes, amb Jordi Bigues

INSCRIU-T’HI AQUÍ

LA MORT, DIGNA I IL·LUSTRADA
LA GUERRA CIVIL A SARRIÀ
Del 3 al 31 de maig
El Taller d’Història de Sarrià presenta un
recull de fotografies que mostra l’impacte de
la Guerra Civil al barri en diferents espais i
contextos.
Aquesta exposició s’organitza en col·laboració de l’ICUB amb motiu de l’exposició «La
guerra infinita» que podeu visitar al MNAC
fins al 18 de juliol.
Activitats complementàries:
Itineraris d’història:
Dissabte 8 de maig, a les 10 h
La Guerra Civil al centre de la vila.

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dissabte 5 de juny, a les 10 h
La Guerra Civil fora de la vila: L’eix Pedralbes
– Bonanova.
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Xerrades:
Dijous 13 de maig, a les 19 h
Visió general de la Guerra Civil a Sarrià,
amb Jesús Mestre
INSCRIU-T’HI AQUÍ

De l’1 al 30 de juny
L’associació Dret a Morir Dignament (DMDCat) convida a artistes joves a il·lustrar la seva
particular visió de la mort digna, col·laborant
així a obrir una porta a conversar sobre la mort
i, en conseqüència, de la vida.
Activitats complementàries:
Dimarts 8 de juny, a les 19 h
Xerrada: És l’eutanàsia una mort digna? amb
Nani Hidalgo, del grup de Sarrià – Sant Gervasi
de l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD)
INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimarts 15 de juny, a les 18 h
Taller per aprendre a elaborar el document de
INSCRIU-T’HI AQUÍ
voluntats anticipades.

ACTIVITATS: SESSIONS OBERTES. SERVEIS
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SESSIONS OBERTES

SERVEIS

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.

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

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Dijous 15 d’abril, 20 de maig i
17 de juny, a les 19 h
Tertúlies sobre història de Sarrià.
Cada 3r dijous de mes. És un projecte
impulsat conjuntament pel Centre Excursionista 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 CATALANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES
Dijous 8 d’abril, a les 19 h
Presentació del llibre Participar, o no participar. Reflexions sobre el fet de la participació,
amb Antoni Cisteró, autor del llibre
Dijous 6 de maig, a les 19 h
Presentació del llibre Quan el franquisme va
perdre la Universitat de Barcelona. El PSUC
i els Sindicat Democràtic de Barcelona (curs
1965 - 1966), amb Albert Corominas i Vera
Sacristán
Dijous 3 de juny, a les 19 h
Xerrada: La joventut, per què cal que s’organitzi. De la revolta i la inacció a l’acció
política, amb Víctor Coll

AMICAL VIQUIMEDIA

Vols aprendre a editar articles de la Viquipèdia? L’objectiu del taller és adquirir les eines
necessàries per corregir, ampliar continguts,
arreglar defectes, crear articles nous, etc. Si
estàs interessat/da escriu a coordinacio@wikimedia.cat i podràs concertar una sessió d’una
hora els dimarts, a les 19 h, gratuïtament.

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 mútua basades en la reciprocitat.
Atenció online a:
bancdeltemps@casaorlandai.cat
Dissabtes 17 d’abril, 15 de maig i 19 de
juny, a les 17 h
Resolució de dubtes informàtics, amb Mina
Albarracín. No et quedis amb dubtes, pregunta
tot el que vulguis saber!

TALLERS

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS

Període d’inscripció
A partir del 22 de març, a les 11 h. Inscripció online i presencial.
Inscripció online: casaorlandai.cat/tallers o
www.barcelona.cat/cccasaorlandai

Inscripció presencial: de dilluns a divendres d’11 a 14 i de 17 a 20 hores. Dissabtes
i diumenges 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. 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 cronològic de pagament.
• El pagament del tallers es pot fer presencialment (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’aplicaran els Articles 68 i següents de la Llei
General per a la Defensa dels Consumidors
i Usuaris. Es podrà sol·licitar la devolució de
la quota del taller abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què
hagi estat formalitzada la inscripció. Passat
aquest termini, no es faran devolucions
dels imports exceptuant aquells casos que
el taller quedi anul·lat per causes alienes a
l’organització o aquells que no tinguin un mínim de persones inscrites. Les devolucions
es faran efectives com a màxim en 14 dies

naturals des de la seva sol·licitud.
• Les devolucions recollides 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 retorn íntegre de la quota de matriculació.
En aquest cas és indispensable presentar
el full d’inscripció i un certificat o document
bancari on hi consti el número de compte
bancari, per poder fer l’abonament.
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’estigui 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 desenvolupament
de l’activitat a la qual t’hagis inscrit de forma
presencial (atès que aquesta circumstància
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

TALLERS
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canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
Cal respectar les mesures de seguretat
establertes en cada moment. Per prevenir
contagis de la COVID-19 l’ús dels materials
serà individual.

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.

Preus
Preus sense IVA. La Casa Orlandai s’acollirà
als preus públics del Districte de Sarrià Sant Gervasi.

Vols que t’expliquem com funciona
Zoom, la plataforma que utilitzem per als
tallers virtuals?
Ho farem amb molt de gust!
Demana cita prèvia per telèfon o escriu a
formacio@casaorlandai.cat!

• 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 virtual: 15% de descompte sobre el
preu del taller presencial

TALLERS

CULTURA I ARTS
APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Divendres de 10.30 a 12 h.
Del 16 d’abril al 18 de juny
Preu: 77,50 € (15 hores)
Taller presencial. 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

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

BARCELONA, CIUTAT LITERÀRIA

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres de 10.30 a 12 h.
Del 5 de maig al 9 de juny
Preu: 46,50 € (9 hores)
Taller presencial. 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 història que se’ns
explica.
Amb Covadonga Viñas, graduada i màster
en teoria de la literatura i literatura comparada

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

LA DONA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA.
DE LA PREHISTÒRIA AL MÓN ACTUAL
INSCRIU-T’HI AQUÍ
N
Dimecres de 12 a 13.30 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
Preu: 69,75 € (13,5 hores)
Taller presencial. 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 Prehistòria fins a l’Edat Mitjana.
Amb Jordi Pisa, historiador del blog
Culturalia

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

OMBRES DEL SEGLE XXI.
GEOPOLÍTICA I FAKE NEWS

INSCRIU-T’HI AQUÍ

N

Dimarts de 10.30 a 12 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
Preu: 69,75 € (13,5 hores)
Taller presencial. 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 mundial i la naturalesa de les notícies falses.
Amb Jordi Pisa, historiador del blog Culturalia
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

TALLERS

CONSTEL•LACIONS DE PRIMAVERA
N
INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimarts de 19 a 20.30 h.
De l’11 al 25 de maig
Preu: 23,25 € (4,5 hores)
Taller presencial. Coneixerem les constel·
lacions i aprendrem com trobar-les i identificar-les en el cel, parlem de la seva mitologia,
què ens mostren, i quins són els seus signes
del Zodíac. Mirem el cel?
Amb Jaume Mas, Coordinador i Divulgador
del Planetari Municipal de Barcelona, amb
la col·laboració d’AstroBarcelona
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

TALLER DE VOLUNTATS ANTICIPADES
INSCRIU-T’HI AQUÍ
N

Dimarts de 18 a 19.30 h. 15 de juny
Preu: gratuït (1,5 hores)
Taller presencial. Com podem garantir que
les cures que rebrem seran les que realment
volem? Aprendrem a elaborar el document
de voluntats anticipades per explicar per
endavant quin tractament mèdic voldrem
rebre, en cas de necessitar-lo.
Taller emmarcat en l’exposició “La mort,
digna i il·lustrada”, que estarà exposada a la
Casa Orlandai de l’1 al 31 de juny.
Amb Nani Hidalgo, vicepresidenta de Dret a
Morir Dignament de Catalunya i responsable del Grup d’Educació
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
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SOSTENIBILITAT
MENSTRUACIÓ SALUDABLE I
SOSTENIBLE

INSCRIU-T’HI AQUÍ

N

Dimecres 19 de maig, de 19 a 20.30 h
Preu: 7,75 € (1,5 hores)
Taller presencial. 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

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

JARDINERIA. COM TENIR CURA
DE LES PLANTES QUE ENS CUIDEN
INSCRIU-T’HI AQUÍ
N

Dijous de 17 a 18.30 h.
Del 10 al 27 de maig
Preu: 23,25 € (4,5 hores)
Taller presencial. Aprendrem a crear i
cuidar un petit espai verd on plantar-hi plantes comestibles, aromàtiques, remeieres...
Aprendrem a cuidar de les plantes que ens
cuiden!
Amb Anna Valderrama, educadora agroambiental

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

TALLERS

GASTRONOMIA
LA CUINA DEL CAFÈ ORLANDAI

N

Diumenge de 12 a 13:30 h. Dissabte 17
d’abril, diumenges 30 de maig i 20 de juny
Preu: gratuït (4,5 hores).
En directe al canal de Youtube de la Casa
Orlandai
Taller en línia. Aprèn a cuinar les receptes
que més t’agraden del Cafè Orlandai! Farem
dues receptes per sessió i tot amb productes 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

FERMENTACIÓ D’ALIMENTS

N

Preu per càpsula: 6,59 € (1,5 hores cada
una)
Taller en línia
Amb Àlex Todó Plasencia, fermentista
PA DE MASSA MARE
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Dimarts 18 de maig, de 19 a 20.30 h
Aprèn a crear una massa mare des de 0
i a fer uns pans casolans senzills, sans i
deliciosos.
INSCRIU-T’HI AQUÍ
TEMPEH
Dimarts 25 de maig, de 19 a 20.30 h
El tempeh és un fermentat originari d’Indonèsia que consisteix a cultivar un fong
sobre un substrat de llegums, creant un bloc
que es cuina com si fos carn o peix. Té un
alt contingut en proteïnes, cosa que el fa
idoni per a substituir els animals en la dieta.
A part, és deliciós i de ben segur que us
sorprendrà!

FERMENTS VEGETALS (XUCRUT
INSCRIU-T’HI AQUÍ
I PICKLES)
Dimarts 1 de juny, de 19 a 20.30 h

Una excel·lent manera de transformar, conservar i millorar les qualitats nutricionals de
les verdures és fermentar-les. En aquest taller aprendrem dues maneres bàsiques que
ens obriran la porta al món dels fermentats.
FERMENTS VEGETALS (KIMCHI)
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Dimarts 8 de juny,
de 19 a 20.30 h
El rei de la gastronomia coreana, el kimchi!
Si l’heu tastat, de ben segur que ja en sou
addictes i voleu aprendre a fer-ne a casa.
Si no, aquest taller us servirà per aprendre i
entendre una tècnica bàsica de fermentació
vegetal i us descobrirà sabors que no us
abandonaran. Atenció: pica!

TALLERS
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ITINERARIS

CAMINEM COLLSEROLA.
EXCURSIÓ A CAN CALOPA

ITINERARI D’HISTÒRIA:
EL VELL SARRIÀ

Dissabte 15 de maig, de 9 a 14 h
Preu: 25,83 € (5 hores)
Taller presencial. Et convidem a participar
d´aquesta caminada de Sarrià a Can Calopa
per conèixer alguns dels valors naturals,
ecològics, històrics, socials, productius,
simbòlics i espirituals del Parc de Collserola.
Recorregut: sortida dels FGC de Sarrià – Can
Calopa – FGC Les Planes. Dificultat mitjana.
Amb Masia Can Calopa de Dalt

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dissabte 17 d’abril, de 10 a 12 h
Preu: 8,52 € (2 hores).
Cal inscripció prèvia a casaorlandai.cat
o a www.barcelona.cat/cccasaorlandai
Itinerari presencial: Casa Orlandai –punt
de trobada—, Canet, Majoer, plaça Sarrià,
plaça de la Vila, Mallofré, Duquessa d’Orleans, Jordà, Bonaplata, plaça Artós, plaça
Sant Vicenç i Casa Orlandai —fi de l’itinerari.
Amb Marc Beramendi, guia oficial de
turisme, i Jesús Mestre, historiador.
Organitza: Taller d’Història de Sarrià

HISTÒRIA DE BARCELONA
A PEU DE CARRER

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dilluns de 10 a 12 h. Del 26 d’abril al 21
de juny (consultar les rutes al web)
Preu: 68,15 € (16 hores)
Taller presencial. Rutes culturals per
Barcelona on descobrirem la història i els
racons més insospitats mentre passegem.
Consulta les rutes al web!
Amb Meritxell Carreres, AdaptamBCN,
Barcelonauta i Guia Oficial de Catalunya

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

INSCRIU-T’HI AQUÍ

N

ITINERARI D’HISTÒRIA:
LA GUERRA CIVIL A SARRIÀ
Preu: 8,52 € (2 hores).
Cal inscripció prèvia a casaorlandai.cat
o a www.barcelona.cat/cccasaorlandai
El Taller d’Història de Sarrià proposa uns
itineraris d’història per mostra descobrir indicis de la Guerra Civil al barri en diferents
espais de la vila.
Amb Jordi Bigues i Jesús Mestre
Dissabte 8 de maig, a les 10 h
La Guerra Civil al centre de la vila.

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dissabte 5 de juny, a les 10 h
La Guerra Civil fora de la vila: L’eix Pedralbes – Bonanova.
INSCRIU-T’HI AQUÍ

TALLERS

EXPRESSIÓ CREATIVA
ART I ESCRIPTURA
ESCRIPTURA CREATIVA
Grup A: dilluns de 18.30 a 20.15 h. Del 19
INSCRIU-T’HI AQUÍ
d’abril al 21 de juny
Grup B: dijous de 19 a 20.45 h. Del 22
d’abril al 17 de juny
INSCRIU-T’HI AQUÍ
Preu: 69,18 € (15,75 hores)
Taller en línia. 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 Orlandai des del 2013

INICIACIÓ A LA CAL•LIGRAFIA
I AL LETTERING

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimarts de 19 a 20.30 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
Preu: 59,30 € (13,5 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, retolista

URBAN SKETCHING

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dijous de 17.30 a 19.30 h.
Del 15 d’abril al 17 de juny
Preu: 93 € (18 hores)
Taller presencial. Sortirem a dibuixar al
carrer on aprendrem a copsar en el nostre
quadern de dibuix allò que ens interessa del
nostre voltant. La primera sessió la farem al
centre cívic i, les altres, per diversos espais
de la ciutat!
Amb Karin Astrid Eppendahl, il·lustradora

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

FOTOGRAFIA MANUAL I
INICIACIÓ A LA FOSCOR

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dilluns de 10.30 a 12 h.
Del 19 d’abril al 17 de maig
Preu: 38,75 € (7,5 hores)
Taller presencial. Perd la por a configurar
la teva càmera en mode “M” (Manual) i treu
el màxim rendiment a la teva creativitat fotogràfica. També farem fotografia en la foscor i
aprendrem a combinar-la amb les estrelles.
No cal que tinguis coneixements previs! Tan
sols has de disposar d’una càmera amb
possibilitat de fer llarga exposició i ganes
d’experimentar amb una fotografia diferent!
Amb Jaume Mas, Coordinador i Divulgador del Planetari Municipal de Barcelona,
amb la col·laboració d’AstroBarcelona

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
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TALLERS

ESCRIU LES TEVES MEMÒRIES

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dilluns de 10.30 a 12 h.
Del 19 d’abril al 21 de juny
Preu: 69,75 € (13,5 hores)
Taller presencial. El coneixement del
gènere autobiogràfic com a referent de
l’expressió íntima i personal us permetrà
narrar experiències, records, interessos...
T’atreveixes a trobar-te amb tu mateix/a o
a descobrir la vida d’algú altre a qui vulguis
regalar les memòries?
Amb Viviana Ponce Escudero, doctora en
teoria de la literatura i literatura comparada

EXPRESSIÓ CORPORAL
TEATRE: ELS PERSONATGES
QUE HABITEN EN MI

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres de 19 a 20.30 h
Del 5 de maig al 16 de juny
Preu: 46,50 € (9 hores)
Taller presencial. 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’atreveixes a jugar i a trobar les teves màscares i les històries que pots viure amb elles?
Amb Carla Ricart, actriu

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

TALLER DE TEATRE SOCIAL:
NOVES MIRADES

PANDERO QUADRAT

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dissabte 29 de maig, de 10 a 13 h
Preu: 15,50 € (3 hores)
Taller presencial. La percussió és inseparable de la tradició musical de la Península
Ibèrica i ha estat majoritàriament tocada per
dones, amb tot allò que tenien al seu abast:
panderos, panderetes, morters, simbombes,
etc. Coneixerem els instruments principals
de la Península Ibèrica i la tècnica bàsica
per fer-los sonar! Nosaltres et facilitarem un
pandero per realitzar el taller!
Amb Martí Hosta, percussionista de Coetus
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller se suspendrà.

Dimarts de 17 a 19 h. Del 6 d’abril al 15
de juny
Taller en línia. El grup de Teatre del districte
de Sarrià - Sant Gervasi “Jo puc fer-ho” i La
Xixa Teatre et convidem a participar en l’Espai Creatiu de Teatre Social “Noves Mirades”.
Des d’una mirada intercultural i a partir
d’eines innovadores, creatives i vivencials
treballarem sobre històries de vida fent servir
el teatre com a eina d’expressió i de transformació personal i social.
Actrius i actors ho som totes, VINE!
E-mail: adrian@laxixateatre.org
Mòbil o Whatsapp: +34 625277263
Amb La Xixa Teatre

TALLERS

ACTIVITAT FÍSICA

TONIFICACIÓ

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimarts de 12 a 13.30 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
Preu: 69,75 € (13,5 hores)
Taller presencial. Després d’uns primers
escalfaments per posar-nos en forma, ens
traslladarem a diferents indrets del món a
través de la música tot ballant.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista
des del 2011

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT
INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dilluns de 19.15 a 20.15 h.
Del 19 d’abril al 21 de juny
Preu: 46,50 € (9 hores)
Taller presencial. 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

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dijous de 19.30 a 20.30 h.
Del 22 d’abril al 17 de juny
Preu: 46,50 € (9 hores)
Taller presencial. 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

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

ABDOMINALS HIPOPRESSIUS

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dimecres de 12.30 a 13.30 h.
Del 21 d’abril al 16 de juny
Preu: 46,50 € (9 hores)
Taller presencial. Els abdominals hipopressius disminueixen la pressió a la panxa, estabilitzen la columna vertebral i desenvolupen la
resistència muscular.
Amb talleristes d’Air Active, entrenament
funcional, exercici físic i salut

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

MARXA NÒRDICA I SALUT

INSCRIU-T’HI AQUÍ

N

Dissabte de 9.30 a 12 h.
24 d’abril, 8 de maig i 5 de juny
Preu: 38,75 € (7,5 hores)
Taller presencial. Descobreix aquesta
activitat esportiva molt completa, per a totes
les situacions físiques, que apropa la salut a
les persones i ajuda a socialitzar.
Amb Nordic Walking Terapèutic (NWT)

TALLERS
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IDIOMES

CONVERSA EN ITALIÀ

CONVERSA EN FRANCÈS

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h.
Del 14 d’abril al 16 de juny

- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h.
. Del 14 d’abril al 16 de juny
INSCRIU-T’HI AQUÍ

- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h.
. Del 14 d’abril al 16 de juny
INSCRIU-T’HI AQUÍ

- Nivell avançat: dijous de 12 a 13.30 h.
Del 15 d’abril al 17 de juny
Preu: 65,88 € (15 hores) INSCRIU-T’HI AQUÍ
Taller en línia. Conversa per treure el màxim rendiment dels teus coneixements i per
aprofundir millor en la cultura francesa a partir d’articles de premsa, textos, cançons...
Amb Stéphanie Pimet, professora de francès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN ANGLÈS
- Nivell bàsic: dimarts de 17.30 a 19 h.
Del 13 d’abril al 15 de juny

INSCRIU-T’HI AQUÍ

- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h.
Del 13 d’abril al 15 de juny

INSCRIU-T’HI AQUÍ

- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h.
Del 12 d’abril al 21 de juny

INSCRIU-T’HI AQUÍ

- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h.
Del 12 d’abril al 21 de juny
Preu: 65,88 € (15 hores) INSCRIU-T’HI AQUÍ
Taller en línia. 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

INSCRIU-T’HI AQUÍ

- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h.
Del 14 d’abril al 16 de juny
Preu: 65,88 € (15 hores) INSCRIU-T’HI AQUÍ
Taller en línia. 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

CONVERSA EN CATALÀ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dijous de 19 h a 20 h.
Del 22 d’abril al 17 de juny
Preu: taller gratuït (9 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
CATALANAOPARLANTS

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dijous de 18 a 19 h.
Del 22 d’abril al 17 de juny
Preu: taller gratuït (9 hores)
Taller presencial. En aquest taller repassarem les normes bàsiques 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

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

TALLERS

ASSOCIACIONISME
FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ INTERNA

INSCRIU-T’HI AQUÍ

ECONOMIA FEMINISTA.
LA SOSTENIBILITAT DELS EQUIPS
INSCRIU-T’HI AQUÍ
N
N

Dimarts de 10 a 12 h. 20 i 27 d’abril
Preu: 17,57 € (4 hores)
Taller en línia. Que la participació és un tret
característic de l’entitat és àmpliament assumit. Però cal treballar-la continuadament i dia
a dia. El relleu continuat de les persones que
conformen l’entitat o la implicació variable al
llarg de l’any, fan que la participació s’hagi
de promoure i adaptar a la realitat de cada
entitat. Quins espais de decisió tenim? Com
garantim que escoltem la veu de tothom?
Com desenvolupem i gestionem processos
participatius complexos? Quins canals i
eines tenim?
Amb l’Escola Lliure El Sol

DINAMITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT
INSCRIU-T’HI AQUÍ
N

Dimarts de 10 a 12 h. 18 i 25 de maig
Preu: 17,57 € (4 hores)
Taller en línia. El voluntariat és la base social de l’associacionisme i la seva participació
és fonamental per al bon funcionament de
l’entitat. El voluntariat, però, cal dinamitzar-lo!
Veurem com motivar-lo, com fomentar-ne
la participació i com facilitar el relleu del
voluntariat.
Amb l’Escola Lliure El Sol

Dimarts de 10 a 12 h. 15 i 22 de juny
Preu: 17,57 € (4 hores)
Taller en línia. Ens endinsarem en la
dimensió econòmica del món a través d’una
perspectiva crítica i feminista. A través de
les eines d’anàlisi que ens aporta l’economia
feminista explorarem propostes i eines per
a una sostenibilitat col·lectiva relacionades
amb la corresponsabilitat, la distribució dels
treballs i les responsabilitats, la responsabilitat vers la cura i la informació i la transparència dins de les organitzacions, en un
esforç col·lectiu per transitar cap a models
organitzatius més feministes.
Amb l’Escola Lliure El Sol

AGENTS EDUCATIUS I EDUCACIÓ
COMUNITÀRIA
INSCRIU-T’HI AQUÍ
N

Dimarts de 10 a 12 h
Del 20 al 27 d’abril
Preu: 10,33 €
Taller presencial. Qui educa? Des d’on ho
fa? Per què ho fa? Explorarem les característiques dels diferents agents i àmbits educatius. Aprofundirem en les bases de l’educació popular i comunitària, una proposta que
parteix del pensament crític, que proposa
noves formes de relació entre educand/educat i que concep l’educació com una eina
per contribuir al canvi d’actituds i pràctiques
que han de fer possible una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb
la transformació social. Finalment, situarem
l’educació en el lleure dins d’aquest marc de
pensament.
Amb l’Escola Lliure El Sol

TALLERS
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COS I MENT

INFANTIL I JUVENIL

IOGA

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

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h. Del
21 d’abril al 16 de juny INSCRIU-T’HI AQUÍ
Amb Serafí del Arco, instructor de hata
ioga, amb certificació de la Federació
Espanyola de Ioga Satsanga (FEYS).

-Grup B: dijous de 10.30 a 12 h. Del 22
d’abril al 17 de juny
INSCRIU-T’HI AQUÍ

Amb Berta Clavera i Anna Diloy, professores de Hatha Ioga
Preu: 69,75 € (13,5 hores)
Tallers presencials: A través de la presa
de consciència del cos i de la ment, el ioga
ens aporta calma, harmonia i benestar. Crea
pau mentre et mous i et carregues d’energia
a través de la respiració, els estiraments, la
relaxació i la meditació.
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

SALUT SEXUAL EN DONES GRANS
INSCRIU-T’HI AQUÍ
N

Dimecres de 17.30 a 19 h.
Del 26 de maig al 16 de juny
Preu: gratuït (6 hores)
Taller presencial. 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 fantasmes 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

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

FEM TITELLES AMB PAPER DE DIARI
INSCRIU-T’HI AQUÍ
N

Dissabte 12 de juny, de 10 a 12 h.
Preu: 5,54 € (2 hores)
Taller presencial. 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 resultats sorprenents!
Per a infants a partir de 5 anys
Amb Mauricio Riobó, d’Espai La Bayka

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

ESTAMPACIÓ INFANTIL

INSCRIU-T’HI AQUÍ

N

Dissabte de 12 a 13 h. 8, 15 i 29 de maig,
i 5 de juny
Preu: 11,08 € (4 hores)
Taller presencial. Fes únics els teus accessoris preferits! Farem tampons de goma
i estamparem tot el que vulgueu! T’agradaria
tenir una bossa del berenar única? Vine i
estampa-la amb les teves pròpies mans!
Per a infants de 6 a 12 anys
Amb Susana Nettleton, artista tèxtil

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

TALLERS

HAVE FUN WITH ENGLISH!

N

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Dijous de 17.30 a 18.30 h.
Del 22 d’abril al 17 de juny
Preu: 21,19 €
Taller en línia. Vols divertir-te i fer noves
amistats? Passarem una bona estona mentre aprenem anglès! Aprendrem vocabulari i
construccions de frases, practicarem l’escolta i la parla i, sobretot, ens divertirem molt!
Per a infants de 8 a 10 anys
Amb Patrícia Salvadó Gil, traductora i
professora

FANTASIES VIRALS: LABORATORI
CREATIU DE FICCIÓ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Data pendent de concretar. Consulta la informació actualitzada a casaorlandai.
cat i a www.barcelona.cat/cccasaorlandai
Preu: gratuït (2 h)
Taller presencial. En aquest taller abordarem la sexualitat sense tabús i des d’una
perspectiva feminista, de drets i diversitat,
per acompanyar el jovent en el seu procés de
descobriment de la seva sexualitat. Ho farem
a través de la teoria i de dinàmiques participatives que generin debat i que ens permetin
reflexionar sobre els mites i tabús al voltant de
la sexualitat.
Amb Mandràgores
Taller organitzat conjuntament entre el PIJ
Sarrià-Sant Gervasi i la Casa Orlandai
En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

Tallers per a joves de 12 a 29 anys

PER A XARXES SOCIALS

PARLEM DE SEXUALITAT

N

Dijous de 17.30 a 19 h.
Del 22 d’abril al 17 de juny
Preu: 37,40 € (13,5 hores).
Taller presencial. Els personatges de ficció
també poden compartir stories, opinar a Twitter
o explicar al món els seus problemes a través
d’un àudio de Whatsapp. En aquest laboratori jugarem a fer un ús de les xarxes socials
transcendir allò real i crear les nostres pròpies
històries. Uneix-te al challenge de narrar!
Taller per a joves a partir de 13 anys
Amb Rocío Marchetti, professora d’arts
audiovisuals especialitzada en guió

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

IL·LUSTRACIÓ FEMINISTA

INSCRIU-T’HI AQUÍ

N

Dilluns de 19 a 20.30 h. Del 10 al 7 de juny
Preu: 16,62 € (6 hores)
Taller presencial. 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.
Taller per a joves a partir de 13 anys
Amb Malaika Comet, il·lustradora i educadora social

En cas de força major derivada de la crisis sanitària de la COVID-19, aquest taller podrà adaptar-se
al format virtual. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

CALENDARI, EXPOSICIONS
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ABRIL
Dijous 8

19 h

Xerrades A.C. Investigacions Marxistes: Participar, o no participar

Divendres 9

20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Parafernàlia S.A amb Cia. La Dispersa

Dimecres 14

19 h

LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Què volem dir quan diem “república”?

Dijous 15

19 h

Taller d’Història de Sarrià

Dijous 15

19 h

CÀPSULES VESPERTINES: El país de les penúltimes coses.

Dijous 15

20 h

14È ANIVERSARI DE LA CASA. Taberna de poetes

Divendres 16

20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Diana Pla i Cia. Nemin presenten,
Miss cosas y yo

Dissabte 17

10 h

Itinerari d’història: El vell Sarrià.

Dissabte 17

12 h

MATINAL FAMILIAR: 7 Ratolins, de la Cia. Petit Bonhom

Dissabte 17

17 h

Concerts 14È ANIVERSARI DE LA CASA: Las Isabeles i F.E.M

Dissabte 17

17 h
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Dilluns 19

20 h

ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Aida, de Giuseppe Verdi.

Dimecres 21

19 h

CAFÈS CIENTÍFICS: Vida a Mart?

Dimecres 21

19 h

PRESENTACIÓ DE LLIBRE I CONCERT

Dimecres 28

19 h

LITERATURA I ÒPERA: Macbeth, de W. Shakespeare.

Dijous 29

20 h

SUPORT A LA CREACIÓ. Loco amoris, amb la Cia. FVCIT

Divendres 30

20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Sense límits, amb Invictus Dance
Company

Fins al 30 d’abril: EXPOSICIÓ. Tallers oberts, tancats
llegenda :

ANIVERSARI DE LA CASA = activitat destacada
CAFÈS CIENTÍFICS = cicle
Taller d’Història de Sarrià = programació de les entitats o grups de la Casa

CALENDARI, EXPOSICIONS

MAIG
Dilluns 3

20 h

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Els millors duets de l’òpera

Dijous 6

19 h

Xerrades A.C. Investigacions Marxistes: Quan el franquisme va perdre la
Universitat de Barcelona. El PSUC i el Sindicat Democràtic de Barcelona

Dissabte 8

10 h

Itineraris: La Guerra Civil a la vila de Sarrià

Dimecres 12

19 h

VEUS LITERÀRIES: La hija única, de Guadalupe Nettel

Dijous13

19 h

Visió general de la Guerra Civil a Sarrià

Divendres 14

20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Jo Jet i Maria Ribot presenten, Sant
Llorenç

Dissabte 15

10 h

Itineraris: Caminem Collserola. Excursió a Can Calopa de Dalt

Dissabte 15

11 h

MATINAL FAMILIAR: L’arc de Sant Martí i la lluna

Dissabte 15

17 h
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Dimecres 19

19 h

CAFÈS CIENTÍFICS: La dinàmica dels éssers vius

Dijous 20

19 h

CÀPSULES VESPERTINES: Per què tornen els clàssics?

Dijous 20

19 h

Taller d’Història de Sarrià

Divendres 28

20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Carles Dénia

Dissabte 29

19 h

Mostra de música tradicional de l’EMM Can Ponsic

De l’1 al 31 de maig: EXPOSICIÓ. La Guerra Civil a Sarrià

CALENDARI, EXPOSICIONS

30 / 31

JUNY
Dijous 3

18 h

Xerrada: L’atac i crema del convent dels Caputxins.

Dijous 3

19 h

Xerrades A. C. Investigacions Marxistes: La joventut, per què cal que
s’organitzi. De la revolta i la inacció a l’acció política

Divendres 4

20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Remei de Ca la Fresca.

Dissabte 5

11 h

MATINAL FAMILIAR: Que ve el llop!

Dissabte 5

10 h

La Guerra Civil fora de la Vila: l’eix Pedralbes - Bonanova

Dilluns 7

20 h

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: La Bohème, de Giacommo Puccini

Dimarts 8

19 h

Xerrada: És l’eutanàsia una mort digna?

Dimecres 9

19 h

LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Les fronteres de la prostitució

Dijous 10

19 h

CÀPSULES VESPERTINES: Individu, continuïtat i vida en les tradicions
de pensament asiàtic.

Dijous 10

19 h

Xerrada: La F-14, una fàbrica de guerra a Sarrià

Dimecres 16

19 h

CAFÈ CIENTÍFIC AMB LLIBRE : Una verdor terrible, de Benjamin
Labatut.

Dijous 17

19 h

Taller d’Història de Sarrià

Divendres 18

20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Cayana duo.

Dissabte 19

17 h
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De l’1 al 30 de juny: EXPOSICIÓ. Mort digna i il•lustrada

MAPA

FGC
bus
bicing
ADREÇA

HORARIS

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

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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

