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Imatge de la coberta: 
Fes-te els balcons, tardor 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: L’Òpera entre bambolines
Cicles: Cafès científics: Experiments de laboratori
Cicles: Les Veus de la República: Educació, pobresa i Agenda 2030
Cicles: Cafès literaris: Tres biografies
Cicles: Càpsules vespertines: Pioneres
Cicles: L’Imperdible del Divendres. Jazz Class Jam
Cicles: Matinals Familiars. Nadons a la Casa Orlandai. Contes sota l’escala. 
Orlandai feminista
Programació especial: Park(ing) Day, Trobada d’Il·lustradores, El Botó Màgic,  
Benvinguda de la Casa
Programació especial: Festa Major de Sarrià, Dones i Àfrica, Persones en situació de sense llar
Exposicions
Entitats de la Casa: Grups. Sessions obertes. Serveis

Inscripcions als tallers
Cultura i arts
Gastronomia
Sostenibilitat
Expressió creativa: Art i escriptura 
Expressió creativa: Expressió corporal
Activitat física
Idiomes 
Cos i ment. Associacionisme
Envelliment actiu. Infantil i juvenil
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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/ària. La Casa 
Orlandai ofereix places per a persones volun-
tàries que vulguin col·laborar en el projecte. Els 
horaris i les aportacions són del tot diverses.
l  Pots fer-te soci/cia de l’ACCO i parti-
cipar 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

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                                                                        
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Les activitats que es proposen a continuació seran presencials i en algunes també s’hi podrà 
participar de forma virtual. Consulta la nostra pàgina web (www.casaorlandai.cat o www.bar-
celona.cat/cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES                                                                                

ARIADNE AUF NAXOS,                                       
DE RICHARD STRAUSS                          

27 setembre 
De colors mozartians, integra i conjuga el 
neoclassicisme i les danses populars de 
màscares italianes, els moments wagnerians 
més inflamats amb una cançó de bressol 
més pròpia de Schubert, i un llenguatge des-
acomplexat, flexible i expressiu al servei de 
la teatralitat. Ariadne integra aquesta imatge 
pirandelliana del “teatre dins del teatre” i, 
sota una capa d’aparent comicitat, amaga els 
disgustos de l’amor i de la vida.

IL BARBIERE DI SIVIGLIA,                       
DE GIOACCHINO ROSSINI                      

18 octubre
L’obra més cèlebre de Gioacchino Rossini, és 
l’exemple més icònic d’òpera buffa. La farsa 
i la comicitat troben el seu millor aliat en la 
música de Rossini. Repassarem les vicisituds 
de la seva famosa obertura, els recursos 
teatrals i còmics de Rossini, comentarem la 
virtuositat del belcanto en estat pur.

ACIS I GALATEA,                                       
DE GEORG FRIEDRICH HÄNDEL              

8 novembre
El 1718, Georg Friedrich Händel va estrenar 
la seva òpera pastoral Acis and Galatea, que 
aviat assoliria una extraordinària popularitat 
i esdevindria l’obra més representada en 
vida del compositor. Una mascarada alhora 
còmica i tràgica, d’una delicada bellesa vocal 
i orquestral.

RIGOLETTO, DE GIUSEPPE VERDI            

13 de desembre
Junt amb La traviata i Il trovatore, Rigoletto 
forma part de l’anomenada trilogia popular 
de Verdi, que el consagraria com el millor 
compositor d’Itàlia i potser del món de la 
seva època.
Verdi domina el llenguatge musical al servei 
del drama psicològic i veurem com utilitza 
les formes del belcanto més decoratiu per 
il·lustrar el seducció del Duca di Mantova. 
Aquestes formes es contraposen amb una 
música més profunda i elaborada per des-
criure el drama humà subjacent.

Dilluns, a les 19 h 
Entrada: 4,50 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaor-
landai)

El tenor sarrianenc Marc Sala presenta una nova temporada de xerrades al voltant d’òpe-
res que són a la cartellera d’El Gran Teatre del Liceu.
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ÉS POSSIBLE FER TEIXITS HUMANS?     

20 d’octubre
Els nostres primers òrgans funcionals són els 
microvasos. Un funcionament incorrecte es 
relaciona amb nombroses malalties. Gràci-
es a l’enginyeria de teixits es poden formar 
capil·lars sanguinis in vitro per a comprendre 
com funcionen els teixits vasculars com-
plexos i les malalties vasculars. I, atès que 
experimenten respostes diferents segons les 
hormones que els influeixen, quines diferèn-
cies es poden trobar segons el sexe.

Amb Marta Cherubini, investigadora del Eu-
ropean Molecular Biology Laboratory

QUAN L’ORGANISME ESDEVÉ PARÀSIT  

17 de novembre
Per al desenvolupament humà és clau que 
es mantinguin les funcions neurals, motiu 
pel qual és crucial evitar l’entrada de toxines 
i d’agents infecciosos. Per això, els humans 
i altres mamífers tenim el que s’anomena 
barrera hemato-encefàlica, una estructura 
selectiva que regula la permeabilitat del 
cervell. Tanmateix, alguns paràsits -com el 
de la malària- aconsegueixen travessar-la i 
n’agreugen la malaltia. Com aconsegueixen 
trencar aquest mur i esdevenir mortals?

Amb Sílvia Sanz, investigadora del European 
Molecular Biology Laboratory

BIOLOGIA SINTÈTICA                                   

15 de desembre
Les tècniques avançades de laboratori i de 
bioinformàtica han permès pensar a modi-
ficar el genoma humà per guarir malalties 
genètiques. Però abans de poder aplicar la 
biologia sintètica cal dissenyar els circuits 
genètics de cada malaltia. Com s’esbrinen 
els camins de les malalties?

Amb Javier Macias, del Departament de Ci-
ències Experimentals i de la Salut de la UPF

CAFÈS CIENTÍFICS: EXPERIMENTS DE LABORATORI                                         

Dimecres, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
La velocitat a què avança el coneixement en biologia és espectacular, com ho són les troballes. 
Aquest trimestre el dediquem a comprendre les tècniques de recerca més avançades  
i més revolucionàries. Quins àmbits exploren? Com busquen comprendre les relacions dins  
l’organisme i amb altres éssers vius? Com poden millorar la nostra salut?
Organitza: Cristina Junyent, de la Fundació Ciència en Societat



EDUCACIÓ PER LA DEMOCRÀCIA             
I LA PARTICIPACIÓ A LES ESCOLES     

13 d’octubre
Marta Comas Sàbat, educadora social i 
antropòloga, actualment es professora associ-
ada del Departament de sociologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i responsable 
de la Unitat d’estudis i recerca del Consorci 
d’Educació de Barcelona. La seva trajectòria 
de recerca gira al voltant de les adolescències 
en risc d’exclusió, la identitat i diversitat cultu-
ral, la democràcia a l’escola. 
Santi Eizaguirre, professor lector al Depar-
tament de Sociologia de la UB i investigador 
adscrit al Grup de Recerca “Creativitat, 
innovació i transformació urbana”. La seva 
recerca s’interessa per la gestió comunitària 
de la cultura, la construcció d’entorns urbans 
educadors i les dinàmiques locals de demo-
cratització econòmica.

LA POBRESA I LA DESIGUALTAT            
A SARRIÀ I A LA GRAN BARCELONA   

10 de novembre 
Sergio Porcel és doctor en Sociologia i 
cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana a 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona. Les seves línies de recerca se 
centren principalment en la sociologia urbana, 

l’estratificació i la desigualtat social i els 
mètodes d’investigació social. Recentment, 
ha publicat el llibre “Desigualdad social y se-
gregación residencial, una relación compleja” 
(Fundación FOESSA, 2020).
Elena Sala, responsable del programa Dones 
Amb Llar d’ASSÍS i del Centre Residencial 
d’Inclusió La Violeta.
Charo Sillero, responsable del Centre Resi-
dencial d’Inclusió La Llavor, de Sant Joan de 
Déu Serveis Socials

L’AGENDA 2030 I EL SEU                         
ATERRATGE A SARRIÀ                           

1 de desembre 
August Corrons, professor dels Estudis 
d’Economia i Empresa de la Universitat 
Oberta de Catalunya i Doctor en Desenvolu-
pament Local i Cooperació Internacional per 
la Universitat Jaume I. Àmbits de docència: 
responsabilitat social, sostenibilitat, i alter-
natives econòmiques. Àmbits de recerca: 
desenvolupament local i sostenible, monedes 
complementàries, i economia social i solidària. 
Coordinador del grup de treball d’ODS i princi-
pis PRME dels Estudis d’Economia i Empresa 
de la UOC. 
Eva Ceano, presidenta de l’AV de Sarrià i 
vicepresidenta del Consell de Barri. Ha partici-
pat de l’elaboració del mapa verd  i forma part 
del grup de treball de l’Agenda 2030 de Sarrià.

LES VEUS DE LA REPÚBLICA: EDUCACIÓ, POBRESA I AGENDA 2030             

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 publica). Ponents i ciutadania parlarem de política, sociologia, comuni-
cació, història, economia... des d’una perspectiva teòrica però també pràctica i vivencial.
Aquesta tardor ens ocuparem de tres grans temes globals i de quina és la seva repercussió a 
nivell de barri i de ciutat.
Organitza: Elsa Corominas i Marta Masats
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CAFÈS LITERARIS: «TRES BIOGRAFIES»                                                                  

Dimecres, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Si bé és fàcil discernir quines obres pertanyen al gènere biogràfic, aquesta simplicitat genèrica 
és només aparent: els autors d’una biografia han de ser capaços de dominar la seva naturalesa 
multidisciplinar. Així mateix, a més de ser atractiu literàriament parlant, el text ha de justificar la 
necessitat de ressenyar la vida de la persona biografiada –i/o la importància que aquesta té per 
explicar el seu context històric–; no ha de caure en l’hagiografia; ha de recollir totes les arestes 
i complexitats del personatge.
Aquest cicle està organitzat conjuntament per Ferran Muñoz Jofre i la revista L’Avenç

LIMONOV, D’EMMANUEL CARRÈRE        

27 d’octubre
«Limónov no és un personatge de ficció. És 
real i jo el conec», adverteix l’autor, recent 
guanyador del Premi Princesa d’Astúries de les 
Lletres. Aquesta novel·la biogràfica o biografia 
novel·lada reconstrueix la vida d’un personatge 
real que sembla sorgit de la ficció: un personat-
ge desmesurat i estrafolari, amb una peripècia 
vital gairebé inversemblant, que permet a 
Carrère traçar un contundent retrat de la Rússia 
dels últims cinquanta anys i, al mateix temps, 
aventurar-se en una indagació enlluernadora 
sobre les paradoxes de la condició humana.
Ponent a confirmar

VIDA DE SAMUEL JOHNSON,                   
DE JAMES BOSWELL                               

24 de novembre 
Considerada unànimement la biografia més 
aconseguida que s’ha escrit mai, Boswell pre-
senta la figura de Samuel Johnson a través dels 
propis records i d’un minuciós treball de reco-
pilació de testimonis. Gràcies a una prodigiosa 
combinació d’afecte, respecte, destresa i rigor, 
Boswell va aconseguir donar vida al personatge 
retratat perquè transcendís la seva existència 
temporal i propagués el seu influx durant segles.
Amb John Stone, Doctor en Literatura Anglesa 
i Serra Hunter Fellow a la UB 

CONTRA TOTA ESPERANÇA,                   
DE NADEJDA MANDELSMAN                 

22 de desembre 
Després d’haver estat detingut per primer 
cop el 1934, el poeta Óssip Mandelstam va 
estar-se a l’exili a Vorónej durant tres anys fins 
a la seva deportació. La mort li va arribar el 
1938, en un camp de trànsit cap a Sibèria. La 
seva vídua va aconseguir escapar-ne i escriu-
re aquest relat, un dels més commovedors del 
segle XX, en què, amb un detall extraordinari, 
explica les tràgiques vivències del seu marit 
i els seus companys de generació. Una bella 
història d’amor i una interrogació sobre el 
significat del que és específicament humà, 
escrita amb una brillantor literària excepcional. 
Amb Xènia Dyakonova, poeta, traductora i 
crítica literària
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MARÍA ZAMBRANO                                 

14 d’octubre
María Zambrano va ser una intel·lectual, filòso-
fa i assagista espanyola. La seva extensa obra, 
a mig camí entre el compromís cívic i el pensa-
ment poètic, no va ser reconeguda a Espanya 
fins l’últim quart del segle XX, després d’un 
llarg exili. Per a Zambrano, hi ha dues maneres 
de pensar la vida: la filosòfica i la poètica.

Amb Virginia Trueba Mira, professora de Teoria 
de la Literatura i Literatura Espanyola a la UB

LOUISE BOURGEOIS                                 

11 de novembre 
Louise Bourgeois fou una escultora i artista 
d’origen francès que va desenvolupar la major 
part de la seva carrera artística a Nova York. Va 
explorar diversos temes al llarg de la seva llarga 
carrera, entre ells: la domesticitat i la família;  
la sexualitat i el cos; la mort i l’inconscient. 
Encara que Bourgeois va exposar al costat 
d’expressionistes abstractes i que la seva 
obra té molt en comú amb el surrealisme i l’art 
feminista, no va estar formalment afiliada a cap 
moviment artístic concret.

Amb Maria Lluïsa Faxedas Brujats, Doctora 
en Història de l’art i professora d’Història de 
l’art contemporani a la Universitat de Girona

PINA BAUSCH                                           

9 de desembre 
Pina Bausch és una figura de culte de la dansa 
internacional; potser la més rellevant de l’època 
contemporània. Ballarina i coreògrafa de dansa 
contemporània és considerada una de les 
pioneres de la dansa teatre, tant per la seva 
manera de formar i dirigir intèrprets com per 
la confecció d’espectacles que expressaven 
emocions i diàlegs mitjançant el moviment, els 
sons, el vestuari i l’escenografia.

Amb Pau Aran, ballarí, coreògraf i professor 
de dansa contemporània

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

En el món cultural sovint topem amb una sèrie de noms que coneixem, que ens sonen, però de 
qui mai ningú ens ha explicat exactament què és el que els fa especials, per què han deixat una 
empremta inesborrable en les seves respectives disciplines. En aquest cicle aprofundirem en la vida 
i obra de tres dones que, gràcies a les seves aportacions, s’han convertit en referents disciplinars o 
«pioneres» i han obert camí a les posteriors generacions.
Organitza: Ferran Muñoz Jofre

CÀPSULES VESPERTINES: «PIONERES»                                                               



COJAM DE BENVINGUDA
17 de setembre 
Música d’autor
Per fi, tornen les sessions de Co-Jam a la 
Casa! Si ets cantautor/a o composes, vine 
a mostrar les teves cançons que l’escenari 
t’està esperant. T’hi pots inscriure a  
cojam.cafeorlandai@gmail.com 

PIROLAIRES
1 d’octubre
Teatre d’improvisació 
Recuperem, especialment per a la Festa 
Major de Sarrià, les mítiques trobades 
incontrolades dels Pirolaires. Un espai 
desmelenat on exposar peces lliures teatrals, 
musicals, poètiques, prosaiques, esporàdi-
ques... I tu, des de l’altra banda de l’escenari, 
podràs intervenir sense saber mai on anirem 
a parar. Això és teatre. Però això no és teatre. 

NIT DE RUMBA, PATXANGA I MÉS!
8 d’octubre
Música 
20 h Morena Tradipatxanga
Rumbes, havaneres, sons i boleros als bo-
tons del Blai Casals i a les cordes de la Lali 
Bargalló.
21.30 h DJ Dani Txarnegö
Ball, ritme i sabor assegurats amb la millor 
selecció de temes del més rumbero del barri.

EL JARDÍN DE FÁTIMA
22 d’octubre
Entrada: 3 €
Música 
Són un duet a dues guitarres i una veu amb 
un estil molt personal. Al seu directe hi tro-
baràs una gran varietat de matisos musicals 
i diversitat d’estils, que conflueixen en la 
cançó d’autor. Les seves lletres i melodies, 
de composició pròpia, narren històries del 
món que ens envolta però, sobretot, del nos-
tre món interior. Un ambient íntim i càlid que 
vol convidar-te a connectar amb les teves 
emocions.

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES                                                                            

ACTIVITATS: CICLES

Divendres, a les 20 h
Els divendres tens una cita amb el panorama artístic de la ciutat i del barri, a Sarrià: música, 
teatre, dansa, poesia... 
(Cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)



PATAS ARRIBA 
5 de novembre
Entrada: 3 €
Guerrilla poètica i musical
És la suma de Gemma Almagro i Izaskun 
Barbarie. El segell de PoesiaDeTrinchera es 
vesteix aquesta vegada de la guerrilla innata 
del piano de Barbarie. Patas arriba parla de 
les dones i de l’ésser humà en general. De la 
poesia domèstica, del feminisme, de l’erotis-
me i de la vida. Tot plegat conjugat des de la 
irreverència, l’humor i la complicitat amb el 
públic.
Espectacle en castellà

ROJILLOS Y FACHILLAS 
19 de novembre 
Teatre
Tres repartidors de menjar a domicili decidei-
xen escenificar una farsa que exposa les de-
sigualtats socials. La realitat s’anirà barrejant 
amb la seva pròpia ficció. És precisament 
gràcies a aquesta juxtaposició entre el món 
fictici d’un tal “Don Izquierdo” i la realitat dels 
riders, que els nostres tres protagonistes 
poden apel·lar a la desigualtat del sistema de 
classes.
Tot això sempre amb una barreja d’humor 
groller, de personatges caricaturitzats i de 
versions de cançons icòniques revolucionà-
ries que es contrasten amb una realitat crua 
basada en el testimoni directe del propi rider.
Amb la Cia. Duo Fácil

NO SABEM RES DEL CAMPO 
3 de desembre
Entrada: 3 €
Teatre d’objectes 
L’espectacle presenta experiències vitals 
narrades de forma oral pels mateixos prota-
gonistes: uns relats reals amb històries que 
busquen arribar a l’epicentre de les relacions 
familiars del món rural. Amb un llenguatge 
planer, el registre de diverses veus permeten 
representar, construir i compartir imaginaris 
per a la creació final de l’espectacle teatral 
d’objectes i petit format.
Amb Clàudia Serrahima i Urgell

MTINES presenta, PQLCNSMS? 
17 de desembre
Entrada: 3 €
Pop en català 
Marc Tinés torna a la Casa amb el seu primer 
àlbum en solitari. Ho presenta com a una 
triangulació entre James Blake, Ferran Palau 
i Cupido. Un equilibri entre pop metafísic i 
sons electrònics i urbans, que acompanyen 
històries senzilles explicades amb emoció, 
sensualitat i elegància.
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JAZZ CLASS JAM                                          

Dijous 2 de desembre, a les 20 h 
Entrada: 4,50 €
Jam sessions amb solistes de la Locomotora 
Negra i de la Fundació Jazz Class.
Organitza: Fundació Jazz Class



MATINAL DE FESTA MAJOR:                   
ELS PIRATES!                                            

2 d’octubre, a les 12 h
Conte participatiu 
Us convidem a viure un conte de pirates tot 
participant de l’aventura. En aquest con-
tacontes participatiu haureu de resoldre 
enigmes, ballar i cantar cançons! Us atreviu? 
Amb la Cia Carbassa (Maria Mendoza i Ro-
ger Ferrarons)
Espectacle recomanat per a famílies amb 
infants a partir de 3 anys

LES OMBRES QUE CONTEN CONTES    

20 de novembre, a les 12 h
Teatre d’ombres
La Companyia Gecko con Botas ve a la Casa a 
explicar-nos tres històries exòtiques i originals 
que narren a partir d’ombres incorporant co-
lors i profunditat. Una experiència màgica que 
sorprèn grans i petits.
Espectacle recomanat a partir de 4 anys

CONSTRUCTORS DE SOMNIS                  

11 de desembre, a les 12 h
Espectacle - taller
La Companyia Minimons ens proposa entrar a 
dins d’una cabana per explicar-nos un conte 
sobre un amic ben petit que té un somni, però 
per aconseguir-lo, haurà de marxar del lloc 
on viu i emprendre una nova aventura. Els 
acompanyeu? 
Espectacle recomanat per a famílies amb 
infants a partir de 3 anys

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).

ACTIVITATS: CICLES

CONTES SOTA L’ESCALA                                     

Els divendres a les 17.30 h
Entrada gratuïta

Del 17 de setembre al 17 de desembre 
Els divendres ens trobarem per explicar un 
conte d’autor. Un de ben xulo! Després, en-
cara ens quedarà una estona per jugar ple-
gades 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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NADONS A LA CASA ORLANDAI          

Dissabte 23 d’octubre, a les 11 h 
PETJADES MUSICALS EN MOVIMENT  
Tots els animals del planeta deixen petjades 
en moure’s. Petjades més profundes, pet-
jades més suaus, alguns fins i tot només un 
rastre. Les petjades són moviment i el mo-
viment és vida. En aquest espectacle, creat 
especialment per als més petits, s’explora i 
representa a cada espècie animal a través 
de la música i el moviment. 
Amb Francesca Salcedo i Víctor Oller

Espectacle recomanat per a famílies amb 
infants entre 0 i 6 anys

ORLANDAI FEMINISTA                                                                                              

Divendres 5 de novembre, a les 18 h
FEM VISIBLES LES VIOLÈNCIES  
MASCLISTES

Dinàmica participativa per identificar tots els 
tipus de violències masclistes, expressar les 
teves vivències i poder compartir en un espai 
segur. Utilitzarem l’iceberg com a represen-
tació i el deixarem penjat en un espai ben 
visible perquè s’hi puguin sumar les vivènci-
es de les dones que passin per la Casa i hi 
vulguin participar.
Activitat dinamitzada i només per a dones

Divendres 5 de novembre, a les 20 h 
PATAS ARRIBA 
L’Imperdible del divendres (vegeu pàg. 10)

LA PREVENCIÓ DE LES RELACIONS 
ABUSIVES
Xerrada per a famílies (consulteu el web per a 
més informació)

PATRIARCAT I ESCRIPTURA: NARRATIVA 
DE DONES EN UNA SOCIETAT MASCLISTA 
Taller (vegeu pàg. 20

APLICANT EL TEST DE BECHDEL:  
EL GÈNERE A L’AUDIOVISUAL
Taller (vegeu pàg. 20)

AUTOESTIMA CORPORAL I FOTOGRAFIA 
Taller (vegeu pàg. 22)

ECONOMIA FEMINISTA.  
LA SOSTENIBILITAT DELS EQUIPS
Taller (vegeu pàg. 27)

SALUT SEXUAL EN DONES GRANS
Taller (vegeu pàg. 27)

MICROMASCLISMES I NOVES  
MASCULINITATS
Taller (vegeu pàg. 28)

SEXE, GÈNERE I CIÈNCIA
Taller (vegeu pàg. 28)

FEMME COLLAGE
Taller. Joc i experimentació a través del  
collage, tot creant un espai propi d’autocures  
i empoderament femení (consulteu el web  
per a més informació)
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PARK(ING) DAY                                     

Divendres 17 de setembre, de 10 a 19 h
El Park(ing) day és una acció performativa, 
de sensibilització i reivindicativa, on diver-
ses entitats, col·lectius i la ciutadania en ge-
neral, transformen de forma temporal places 
públiques d’aparcament de cotxes en parcs, 
jardins i altres formes d’espai públic. Té per 
objectiu reivindicar un model de ciutat cen-
trat en les persones i en el medi ambient. Té 
lloc a diverses ciutats de tot el món.
Nosaltres ens hi sumem amb una progra-
mació d’activitats diversa i per a tots els 
públics a la Plaça del Xiprer. 

Organitza: ECOCO, Espai Gardenyes i altres 
entitats

TROBADA D’IL•LUSTRADORES        

Dissabte 18 de setembre, de 10 a 14 h 
La Placeta del Xiprer s’inunda del món de la 
il·lustració amb conta contes, tallers i un munt 
d’il·lustradores, il·lustradors i escriptors que 
dibuixen en directe i us dediquen els llibres. 

Organitza: Llibreria A peu de pàgina amb la 
col·laboració de Casa Orlandai

EL BOTÓ MÀGIC                                 

Dilluns 13 de setembre, a les 18.30 h
Presentació del llibre El Botó Màgic, amb 
les il·lustracions de la Núria Pardinilla i 
publicat per Editorial Salòria. El llibre és la 
primera publicació que fa aquesta compa-
nyia tan estimada al barri i recull els contes i 
les cançons dels seus espectacles. Hi haurà 
actuacions en directe i una col·laboració 
molt màgica i especial: els Xiula!! 

BENVINGUDA DE LA CASA                             

Al setembre arriba el nou curs i a la Casa 
volem donar-li, com és tradició, una bona 
rebuda! Us hi esperem amb una programa-
ció diversa per a tots els públics i moltes 
sorpreses! 

Divendres 17 de setembre
20 h COJAM de benvinguda 

Dissabte 18 de setembre
13.00 h PD’S Cara B 
16.30 h Concert de migdiada: Ölivias 
17.30 h Dansa contemporània 
19.00 h Big Band de l’Antàrtida 
21.00 h Concert de vespre 

O+S
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FESTA MAJOR DE SARRIÀ                            

Torna la Festa Major de Sarrià al barri i a la 
Casa amb més il·lusió que mai. Aquestes 
són totes les activitats programades: 

Divendres 1 d’octubre
20 h L’Imperdible del divendres: Pirolaires 

Dissabte 2 d’octubre 
10 h XXXV Torneig de dòmino. Competició 
de dòmino per parelles 
10 h Itinerari d’història: Sarrià de dalt 
11 h Conta contes participatiu: Els pirates, 
a càrrec de Maria Mendoza 
12 h Conta contes. Organitzat per PSC 
Sarrià Sant Gervasi 
12 h VERDmut a l’Espai Gardenyes 

Diumenge 3 d’octubre
17.30 h 10 anys de Fes-te els balcons! 
Mostra artística als balcons de la Casa 
Orlandai i els seus voltants 

Divendres 8 d’octubre 
17.30 h Conta contes: Gràcies, història 
d’un veïnat. Amb Rocío Bonilla, la seva 
autora i il·lustradora 
Organitza: Llibreria A peu de pàgina
20 h L’Imperdible del divendres: Morena 
Tradipatxanga i DJ Dani Txarnegö

Dissabte 9 d’octubre 
CONCERTS DE FESTA MAJOR:
20 h Bo Bardis, el debut 
21 h Cheb Balowski, 20 anys de Bartzelo-
ona
22.30 h Golfo de Guinea i Lady Avocado 
selectors. Vinils i tropicalisme

DONES I ÀFRICA, UNA MIRADA                    
DIFERENT                                            

Dimecres 20 d’octubre, a les 19 h 
L’associació Cat Sya organitza un col·loqui 
sobre el paper de la dona a Burkina i a 
l’Àfrica en general, no només com pilar de la 
família sinó com a creadora de riquesa i mo-
tor del desenvolupament econòmic malgrat 
la seva subordinació en la societat africana, 
l’analfabetisme i l’absència de formació que 
es dona.
Amb Ana Enrich Mila, activista en temes 
socials i emprenedoria, lluita per l’erradica-
ció de la pobresa menstrual, etc. i directora 
d’Ashoka a Espanya. Aramatou Sourabié, 
burkinesa que porta 20 anys a Catalunya i 
traductora del mandinga al castellà. Aminata 
Traoré, cantant burkinesa.

DIA DE LES PERSONES                      
EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR                

Divendres 26 de novembre
11 h Inauguració de l’exposició «Dones 
supervivents», al Cafè Orlandai
17.30 h Conta contes: Amici per la pelle, de 
Roger Olmos. A càrrec de Maria Mendoza.
19 h Parlem de sensellerime femení en 
primera persona. Conversa amb dues 
dones ateses per Assís i Sant Joan de Déu, 
Serveis Socials. 



ACTIVITATS: EXPOSICIONS

FANTASIA                                                       

Del 3 al 20 de setembre
Mostra d’il·lustracions del col•lectiu CIRC 
(Col·lectiu d’Il·lustradors de Ruby City) en el 
marc de la Trobada d’Il·lustradores
Col·labora: Llibreria A peu de pàgina

INFÀNCIES OPRIMIDES                           

Del 20 de setembre al 15 d’octubre
Artistes de diferents disciplines s’uneixen en 
aquesta exposició col·lectiva per parlar de 
l’opressió en la infància a diferents contextos. 
L’exposició dona veu, a través de l’art i un 
llibre catàleg, a un tema cru i poc visibilitzat 
per la societat. És un crit contra els abusos 
en la infància.
A cura d’Ana Blü
Activitat complementària: 
La prevenció de les relacions abusives 
Xerrada per a famílies. Consulteu la pàgina 
web per a més informació.
A càrrec de la la Fundació Vicki Bernadet 

DONES SUPERVIVENTS                             

Del 26 de novembre al 20 de desembre 
Mostra artística organitzada per Assís Centre 
d’Acollida i Sant Joan de Déu Serveis Socials. 

Inauguració: 
26 de novembre, a les 11 h, al Cafè Orlandai

SARRIÀ I ELS SARRIANENCS                    
DE FA 100 ANYS                                          

Del 4 de novembre al 31 de desembre
Exposició commemorativa del Centenari de 
l’Agregació de Sarrià. La mostra vol fer una 
fotografia de com era Sarrià cap al 1921, qui 
hi vivia, què pensaven i com actuaven els 
sarrianencs. Visitem l’extens terme muni-
cipal, que també comprenia Pedralbes, les 
Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i 
carrers fins a entrar a les cases de moltes 
famílies de l’època.

Activitat complementària: 
Divendres 12 de novembre:
18 h Visita guiada a l’exposició 
19 h Xerrada - presentació de l’exposició 
Organitza: Taller d’Història de Sarrià 

EXPOSICIONS                                                                                                            



 16/ 17ACTIVITATS: 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.

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 16 de setembre, 21 d’octubre, 18 de 
novembre i 16 de desembre, 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, a les 19 h
16 de setembre
«Producció i consum responsables. N’hi ha 
prou amb l’economia circular?». Amb Neus 
Casajoana, especialista i activista.

14 d’octubre
«Un model integrat de transport col·lectiu». 
Amb Pau Noy de PTT, associació en defensa 
del transport públic.
 
11 de novembre
«La crisi de la Universitat». Amb Vera Sacris-
tán, de la UPC.
 
2 de desembre
«Els subministraments a Barcelona: port i ae-
roport, altres modes i la mobilitat associada». 
Amb Ernesto Gómez de la Hera, especialista 
en ports i representant durant molts anys a 
Puertos del Estado 

SESSIONS OBERTES 

SERVEIS 

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” i 
entrepans, serveis per a grups, activitats...
https://www.cafeorlandai.cat,  
cafeorlandai@gmail.com

PUNT D’INFORMACIÓ 
Punt d’informació del districte Sarrià-Sant Gervasi.
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
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. 
Dissabtes 9 d’octubre, 13 de novembre i  
11 de desembre, a les 17 h
Resolució de dubtes informàtics, amb Mina 
Albarracín. No et quedis amb dubtes, pregunta 
tot el que vulguis saber!
Atenció online:  
bancdeltemps@casaorlandai.cat

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



INSCRIPCIÓ ALS TALLERS                                                                                           

Període d’inscripció
Per a l’alumnat dels tallers de primavera 
2021: a partir del 6 de setembre a les  
11 h. Inscripció presencial i online.

Per a nou alumnat i nous tallers:  
a partir del 13 de setembre a les 11 h.  
Inscripció online i presencial.

Inscripció presencial: de dilluns a diven-
dres 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

Inscripció online: casaorlandai.cat/tallers o 
www.barcelona.cat/cccasaorlandai 

TALLERS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS                                                                                           

Cal tenir en compte que:
• Les places als tallers són limitades. L’or-
dre de reserva de places seguirà l’ordre 
cronològic de pagament.
• 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 Orlan-
dai es reserva el dret d’anul·lar la inscripció.
• El pagament del tallers es pot fer presenci-
alment (amb targeta bancària o transferència 
bancària) o en línia. No s’admet pagament en 
metàl·lic.
• En cas que calgui fer devolucions dels im-
ports de les matrícules dels tallers, s’aplicaran 
els Articles 68 i següents de la Llei General 
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. 
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 ter-
mini, no es faran devolucions. 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. 
L’import dels suplements en concepte del ma-
terial es lliurarà en efectiu en el moment de fer 
la inscripció, en cas de fer-se presencialment, 
o bé al professor/a, la primera sessió del taller.
Descompte per a persones aturades i amb 
discapacitat: les persones interessades en 
els criteris de reducció de preus dels tallers 
s’han d’adreçar al taulell d’informació de la 
Casa Orlandai en horari i període d’inscripció 
i sol·licitar la informació del procediment que 
caldrà seguir.
 
Tallers 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, 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 crisis sa-
nitària actual i/o perquè qualsevol autoritat go-
vernamental 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 
canviar el professorat, el calendari de les ses-
sions i l’horari. Aquesta variació no suposarà 
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
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CULTURA I ARTS                          

APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA        

Divendres de 10.30 a 12 h.  
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
Taller presencial. Aprèn a escoltar els 
grans compositors des d’una altra perspec-
tiva, tenint com a fil conductor la història de 
la música.
Amb Víctor Frigola, músic

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA              
DES DEL TERRAT                                         

Dimecres 10 de novembre de 20 a 21 h
Preu: 5,17 € (1 hora)
Taller presencial. Pujarem al terrat de la 
Casa Orlandai per mirar i observar el cel 
d’una manera nova i diferent, com no ho 
acostumem a fer.
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació Cata-
lana de Conservació del Patrimoni Científic

LES CONSTEL•LACIONS DE TARDOR. 
UNA MIRADA AL CEL NOCTURN                

Dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 8 al 29 de novembre
Preu: 31 € (6 hores)
Taller presencial. Coneixerem cada una 
de les constel·lacions del cel visible durant la 
tardor, la seva mitologia, quins astres conte-
nen i quina part de la història de l’univers ens 
poden explicar. Mirem el cel?
Amb Jaume Mas, coordinador i divulgador 
del Planetari Municipal de Barcelona

MIRANT EL CEL. ASTRONOMIA             

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 29 de 
setembre al 3 de novembre
Preu: 46,50 € (9 hores)
Taller presencial. Descobriràs un sistema 
solar diferent, sabràs i identificaràs els estels 
i les constel·lacions tot mirant al cel a ull nu. 
Sense coneixements previs.
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació Cata-
lana de Conservació del Patrimoni Científic

HISTÒRIA DE BARCELONA               
A PEU DE CARRER                                        

Dijous de 10 a 12 h.  
Del 30 de setembre al 18 de novembre
Preu: 68,15 € (16 hores)
Taller presencial. Rutes culturals per Bar-
celona 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

N
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PATRIARCAT I ESCRIPTURA:                 
NARRATIVA DE DONES EN       
UNA SOCIETAT MASCLISTA                     

Dimecres de 19 a 20.30 h.  
Del 29 de setembre a l’1 de desembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
Taller presencial. Us heu preguntat mai fins 
a quin punt algunes addicions o trastorns 
mentals que han marcat l’escriptura de 
moltes dones es deuen a formes subtils i in-
visibles de la societat i la cultura patriarcals? 
Nosaltres sí, i en aquest taller ho analitzarem 
a partir de la vida i obra de tres escriptores.
Amb Agustina Bassani, llicenciada en Hu-
manitats i Màster en Literatura Comparada i 
Estudis Culturals, especialitzada en Estudis 
de Gènere

BLOCKCHAIN: L’INTERNET DE VALOR

Dijous de 19 a 20.30 h
16 de setembre: Introducció a les  
criptomonedes 
21 d’octubre: Introducció a la tecnolo-
gia Blockchain  
18 de novembre: Blockchain i ODS
Preu: 7,75 € cada sessió (1,5 h)  
Taller presencial. Blockchain és una 
tecnologia transformadora i transparent que 
aporta molts beneficis a la nostra societat. 
Coneixerem una economia alternativa i sense 
intermediaris, en la qual la societat podrà 
decidir sobre el seu sistema sòcio-econòmic.
Amb Virginia Mijes, de l’Associació Blockc-
hain Catalunya

ITINERARI D’HISTÒRIA:                        
SARRIÀ DE DALT                                  

Dissabte 2 d’octubre, de 10 a 12 h
Preu: 8,52 € (2 hores)  
Itinerari presencial: punt de trobada:  
Casa Orlandai.
Amb Marc Beramendi, guia oficial de  
turisme, i Jesús Mestre, historiador. 

APLICANT EL TEST DE BECHDEL:       
EL GÈNERE A L’AUDIOVISUAL                  

Dijous de 19 a 20.30 h. 
Del 30 de setembre al 2 de desembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
Taller presencial. Analitzarem la represen-
tació dels rols masculins i femenins en les 
produccions audiovisuals i veurem si són 
un reflex de la realitat o estan propagant i 
fomentant estereotips de gènere. També co-
neixerem noves narratives audiovisuals que 
posen al centre la dona i la seva realitat.
Amb Agustina Bassani, llicenciada en 
Humanitats i Màster en Literatura Compa-
rada i Estudis Culturals, especialitzada en 
Estudis de Gènere

SOSTENIBILITAT                              

PLANTES AMB PODERS MEDICINALS 

Dilluns de 12.15 a 13.45 h. Del 27 de 
setembre al 29 de novembre
Preu: gratuït (12 hores)
Taller presencial. Descobreix les plantes 
amb poders medicinals i per què va bé cada 
una d’elles! Parlarem de plantes relacionades 
amb l’aparell respiratori i el circulatori, amb la 
funció urinària, de les plantes digestives, de les 
plantes per a la dona... entre moltes d’altres!
Amb Llorenç Teixé, de Manantial de la Salud
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JARDINERIA. COM TENIR CURA              
DE LES PLANTES QUE ENS CUIDEN     

Dijous de 17 a 18.30 h.  
Del 14 al 28 d’octubre
Preu: 23,25 € (4,5 hores)
Taller presencial. Aprendrem a crear i 
cuidar un petit espai verd on plantar-hi plan-
tes comestibles, aromàtiques, remeieres... 
Aprendrem a cuidar de les plantes que ens 
cuiden!
Amb Anna Valderrama, educadora agroam-
biental

GASTRONOMIA                             

BATCH COOKING. L’ART                        
D’ORGANITZAR-TE A LA CUINA                   

Dimarts de 19 a 20.30 h.  
Del 19 d’octubre al 23 de novembre
Preu: 39,53 € (9 hores)
Taller virtual. Amb una bona organització 
pots cuinar en ben poques hores els àpats de 
tota la setmana i menjar de manera saluda-
ble. Aquest mètode culinari optimitza al mà-
xim els recursos i les coccions dels aliments. 
Oblida el menjar ràpid i gaudeix dels fogons!
Cal disposar d’aliments concrets, que seran 
indicats abans de començar el curs.
Amb Víctor Galceran, cuiner del Cafè Orlandai

EXPRESSIÓ CREATIVA                

ART I ESCRIPTURA

ESCRIPTURA CREATIVA                     

Grup presencial: dilluns de 19.15 a 21 h. 
Del 27 de setembre al 29 de novembre
Preu: 72,33 € (14 hores). Material: 3 €
Grup virtual: dijous de 19 a 20.45 h. Del 
30 de setembre al 25 de novembre
Preu: 69,18 € (15,75 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

ESCRIPTURA CREATIVA - TEORIA                     

Dilluns de 17.30 a 19 h.  
Del 27 de setembre al 29 de novembre
Preu: 62 € (12 hores). Material: 3 €
Taller presencial. 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

URBAN SKETCHING                               

Dijous de 16.30 a 18.30 h.  
Del 30 de setembre al 25 de novembre
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
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FOTOGRAFIA MANUAL: APROFITEM                      
LA NOSTRA CÀMERA FOTOGRÀFICA    

Dilluns de 19 a 20.30 h.  
Del 27 de setembre al 25 d’octubre
Preu: 31 € (6 hores)
Taller presencial. Si tens una càmera réflex 
o compacta amb possibilitat de fer fotografia 
manual i de llarga exposició, en aquest taller 
aprendràs a perdre la por a configurar-la 
manualment i aprofitar totes les seves pos-
sibilitats amb l’únic límit de la teva creativitat. 
Inclou dues sessions pràctiques!
Amb Jaume Mas, coordinador i divulgador 
del Planetari Municipal de Barcelona

AUTOESTIMA CORPORAL                    
I FOTOGRAFIA                                           

Dijous de 19 a 20.30 h.  
18 i 25 de novembre
Preu: 8,31 € (3 hores) Taller per a dones
Taller presencial. Un taller per explorar 
l’autoretrat i mirar-nos des dels nostres ulls 
deixant el judici i la mirada externa a fora. 
Parlarem dels cànons de bellesa imposats, 
aprendrem nocions de foto i ens autoretrata-
rem per treballar la mirada d’afecte i empo-
derament cap al nostre cos. Porta qualsevol 
càmera, fins i tot la del mòbil.
Amb Andrea Ruiz, artista

CUSTOMITZACIÓ DE PECES                       
DE VESTIR                                                 

Dijous de 12 a 13.30 h.  
Del 30 de setembre al 2 de desembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
Taller presencial. Tard o d’hora arriba 
aquell moment en què deixem de posar-nos 
algunes peces de roba, ho saps prou bé. 
Aquí les farem reviure: amb una mica d’ima-
ginació, els donarem un nou ús ben original!
Porta la teva màquina de cosir i agulles, fil i 
tisores per tallar la roba.
Amb Àurea López, dissenyadora de moda

EXPRESSIÓ CORPORAL

INICIACIÓ AL TEATRE                          
I A LA IMPROVISACIÓ                                  

Dimarts de 17.15 a 18.45 h. 
Del 28 de setembre al 30 de novembre
Preu: 69,75 € (13,5 hores)
Taller presencial. Ens traiem els malsons 
de sobre? Aprendrem algunes tècniques tea-
trals que ens ajudaran a gestionar situacions 
de la nostra vida diària i practicarem amb 
alguna improvisació. Desestressem-nos!
Amb Carla Ricart, actriu

PERCUSSIÓ CORPORAL                                

Dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 28 de setembre al 30 de novembre
Preu: 69,75 € (13,5 hores)
Taller presencial. Coneixerem les múltiples 
possibilitats sonores del nostre cos, les combi-
narem i jugarem amb elles! Aprendrem ritmes 
de diferents estils musicals, deixarem espai 
a la improvisació, a la creació... en definitiva, 
explorarem i enriquirem la nostra musicalitat!
Amb Paola Pastor, percussionista
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TALLER D’ESPAI CREATIU:                      
‘NOVES MIRADES’                                     

Dimarts de 17 a 19 h 
Del 28 de setembre al 21 de desembre.
Al centre cívic de Can Castelló o virtual, en 
funció de les mesures sanitàries vigents.
El grup de Teatre del districte de Sarrià - Sant 
Gervasi “Jo puc fer-ho” i La Xixa Teatre et con-
videm 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 transfor-
mació personal i social.
Actrius i actors ho som totes, VINE!
Informació i inscripcions:  
adria@laxixateatre.org / 625277263

GRANS SABERS COMUNITARIS              

Dimarts de 16.30 a 18.30 h. Del 28 de 
setembre al 12 de novembre
Taller presencial. Els sabers de les perso-
nes grans sobre el medi ambient són tresors 
molt valuosos. Una de les maneres de poder 
preservar-los és compartir-los amb les per-
sones joves. 
Si t’interessa ensenyar i aprendre conjunta-
ment sobre el planeta i els seus recursos, 
vine al taller d’intercanvi de sabers. Serà un 
taller entre gent gran i gent jove de diferents 
orígens, que organitza.
Xerrada informativa: 28 de setembre, 17.30 h
Organitza: La Xixa en col·labora ció amb CEPAIM, 
el Casal d’Infants del Raval i Barcelon Actúa
Informació i inscripcions:  
activitats@laxixateatre.org / 625277263

ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 28 de se-
tembre al 30 de novembre
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 

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

Grup 1: Dilluns de 19.45 a 20.45 h. 
Del 27 de setembre al 29 de novembre
Preu: 41,33 € (8 hores)
Grup 2: Dimecres de 17 a 18 h. 
Del 29 de setembre a l’1 de desembre
Preu: 51,67 € (10 hores)
Taller presencial. Per sentir-te a gust amb 
el teu cos és important mantenir-ne la mobili-
tat. Farem una classe d’estiraments per millo-
rar la postura corporal i no perdre l’agilitat.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista



TALLERS

TONIFICACIÓ                                          

Dijous de 20.30 a 21.30 h. 
Del 30 de setembre al 2 de desembre
Preu: 51,67 € (10 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

 
MARXA NÒRDICA I SALUT                   

Divendres de 10 a 11:30 h.  
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
Preu: 77,50 € (15 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 talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

IDIOMES                                          

CONVERSA EN FRANCÈS                     

- Nivell inicial:  
dimecres de 19.30 a 21 h.  
Del 29 de setembre a l’1 de desembre
- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h.  
Del 29 de setembre a l’1 de desembre
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.45 a 19.15 h. 
Del 29 de setembre a l’1 de desembre
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
Del 29 de setembre a l’1 de desembre
Preu: 77,50 € (15 hores)
Suplement de material: 3 €
Taller presencial. 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 fran-
cès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 29 de setembre a l’1 de desembre
- Nivell avançat: dimecres de 12.15 a 13.45 
h. Del 29 de setembre a l’1 de desembre

Preu: 77,50 € (15 hores)

Suplement de material: 3 €
Taller presencial. Aprèn les bases de l’italià 
o consolida el teu nivell, amb classes dinà-
miques 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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CONVERSA EN ANGLÈS                      

- Nivell bàsic: dimarts de 17.30 a 19 h. 
Del 21 de setembre al 30 de novembre
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19.15 a 20.45 h.  
Del 21 de setembre al 30 de novembre
Preu grups de dimarts: 77,50 € (15 hores) 
Suplement de material: 3 €
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. 
Del 20 de setembre al 29 de novembre
- Nivell avançat: dilluns de 19.15 a 20.45 h 
 Del 20 de setembre al 29 de novembre
Preu grups de dilluns: 69,75 € (13,5 hores). 
Suplement de material: 3 €
Taller presencial. 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

DOBLEM EN CATALÀ                       

Dimecres 6 d’octubre
Nivell bàsic 1: de 10 a 12 h
Grup de voluntariat per la llengua:  
de 16 a 18 h
Preu: gratuït (2 hores)
Taller presencial. Torna l’activitat estrella 
de la tardor, per a públics de totes les 
edats i procedències. Doblarem fragments 
de pel·lícules de ficció, documentals i 
dibuixos animats.
Amb Francesc Fenollosa i Ten, actor de 
doblatge i expert en lectura en veu alta i 
habilitats per parlar en públic.
Amb la col·laboració del Centre de Norma-
lització Lingüística de Barcelona i el suport 
de la Generalitat de Catalunya.

CONVERSA EN CATALÀ                       

Dijous de 19.15 a 20.15 h.  
Del 30 de setembre al 2 de desembre
Preu: gratuït (10 hores)
Taller presencial. Acabes d’arribar i enca-
ra 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                         

Dijous de 18 a 19 h.  
Del 30 de setembre al 2 de desembre
Preu: taller gratuït (10 hores)
Taller presencial. En aquest taller repas-
sarem 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

ENGLISH WITH TED TALKS                  

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 29 de 
setembre al 1 de desembre
Preu: 65,88 € (15 hores)
Taller virtual. Necessites mantenir el teu 
anglès en forma però no tens temps per 
desplaçar-te? Fes-ho tot conversant sobre 
temes d’actualitat a partir dels vídeos de 
Ted Talks!
Nivell avançat.
Amb Tess Newman, de l’International Wo-
men’s Club of Barcelona

N
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COS I MENT                                       

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.  
Del 29 de setembre a l’1 de desembre
-Grup B: dijous de 10.15 a 11.45 h.  
Del 30 de setembre al 2 de desembre

Preu: 77,50 € (15 hores)
Taller presencial: A través del silenci, la res-
piració, la dansa, els estiraments i la relaxació 
final, el ioga ens aporta calma i harmonia 
interna. Aporta benestar al teu dia a dia. 
Porta la teva màrfega!
Amb Serafí del Arco, instructor de Hatha 
ioga, amb certificació de la Federació 
Espanyola de Ioga Satsanga (FEYS), i Laura 
Martínez, professora de Hatha ioga.

CORRECCIÓ POSTURAL                        

Dilluns de 10.30 a 11.30 h. 
Del 27 de setembre al 29 de novembre
Preu: 41,33 € (8 hores)
Taller presencial. Els mals hàbits ens poden 
fer adoptar unes postures incorrectes que 
tenen repercussió a la resta del cos. Pren-
drem consciència de les nostres postures 
i aprendrem a corregir-les per gaudir d’una 
major salut!
Porta la teva màrfega!
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

ASSOCIACIONISME                     

FOMENT DE LA                                        
PARTICIPACIÓ INTERNA                       

Dimarts de 19 a 21 h. 
28 de setembre i 5 d’octubre 
Preu: 20,67 € (4 hores)
Taller presencial. 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 perso-
nes que conformen l’entitat o la implicació 
variable al llarg de l’any, fan que la participa-
ció 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    

Dimarts de 19 a 21 h. 
26 d’octubre i 2 de novembre
Preu: 20,67 € (4 hores)
Taller presencial. El voluntariat és la base 
social de l’associacionisme i la seva par-
ticipació és fonamental per al bon funcio-
nament de l’entitat. El voluntariat, però, cal 
dinamitzar-lo! Veurem com motivar-lo, com 
fomentar-ne la participació i com facilitar-ne 
el relleu.
Amb l’Escola Lliure El Sol
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ECONOMIA FEMINISTA.                         
LA SOSTENIBILITAT DELS EQUIPS      

Dimarts de 19 a 21 h.  
23 i 30 de novembre
Preu: 20,67 € (4 hores) 
Taller presencial. 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 responsa-
bilitat vers la cura, la informació i la trans-
parència dins de les organitzacions, en un 
esforç col·lectiu per transitar cap a models 
organitzatius més feministes.
Amb l’Escola Lliure El Sol

ENVELLIMENT ACTIU                             

ÚS D’INTERNET, XARXES SOCIALS      
I TRÀMITS EN LÍNIA                              

Dijous 18 de novembre, de 10 a 12 h
Preu: gratuït (2 hores)
Taller presencial. Les eines informàtiques 
no són complexes! Coneixerem els avantat-
ges i les potencialitats que poden oferir les 
noves tecnologies, el funcionament d’internet 
i de les xarxes socials principals. També 
aprendrem a fer tràmits en línia!
Amb VinclesBCN

ALIMENTACIÓ SALUDABLE                    

Dijous 28 d’octubre, de 10 a 12 h
Preu: gratuït (2 hores)
Taller presencial: Exposarem les bases per a 
una alimentació equilibrada i saludable, especi-
alment pensada per a persones grans i les se-
ves necessitats. Coneixerem hàbits saludables 
i com manipular aliments de forma segura.
Amb el Servei de Teleassistència Municipal

INFANTIL I JUVENIL                    

Tallers infantils: per a nens i nenes  
de 2 a 12 anys

UN MÓN MÀGIC                                    

Dissabte 18 de desembre d’11.30 a 13 h
Preu: 4,27 € (1 hora)
Taller presencial. La màgia és ciència, és 
matemàtica, és llengua... és una autèntica 
combinació de totes les matèries que trobem 
a l’escola. En aquest taller de màgia ens 
sorprendrem, ens emocionarem i coneixerem 
alguns grans secrets dels mags! Abracadabra!
Edat recomanada: de 2 a 7 anys
Amb Emociona’t

TALLERS
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ARQUITECTURA, DISSENY                         
PER A INFANTS                                     

Divendres de 18.30 a 20 h.  
De l’1 d’octubre al 3 de desembre 
Preu: 41,55 € (15 hores)
Suplement de material: 3 € 
Taller presencial. L’arquitectura i el disseny 
ens permeten integrar i conèixer conceptes 
del nostre entorn cultural i social. A partir de 
l’observació i l’anàlisi d’espais i d’objectes 
comuns, imaginarem i en crearem de nous!
Edat recomanada: a partir de 6 anys
Amb Montse Selva, llicenciada en història 
de l’art i en arquitectura

VIATGE ALS OCEANS                                  

Dissabte 6 de novembre d’11.30 a 
13 h
Preu: 4,16 € (1,5 hores)
Taller presencial. Submergeix-te als oce-
ans! Els recorrerem per la cinta transporta-
dora oceànica i, a través del joc, coneixerem 
les característiques del món aquàtic, de les 
diverses masses d’aigua del planeta i de 
la biodiversitat que hi viu, mentre adquirim 
consciència i respecte envers l’entorn marí.
Edat recomanada: de 6 a 12 anys
Amb Anèl·lides, serveis ambientals marins

Tallers per a joves de 12 a 29 anys 

SEXE, GÈNERE I CIÈNCIA                    

Dimecres 3 de novembre, de 19 a 20.30 h
Preu: 4,16 € (1,5 hores)
Taller presencial. Què és el gènere? Què 
no ho és? A què ens referim quan parlem 
del sistema sexe-gènere i de quina forma la 
ciència ha perpetrat aquest binomi?
Edat recomanada: a partir de 15 anys 
Amb Luciferases

MICROMASCLISMES I NOVES                 
MASCULINITATS                                    

Dimarts 19 d’octubre, 9 de novembre 
i 30 de novembre, de 19 a 21 h.
Preu: 16,62 € (6 hores)
Explorarem el significat i la construcció de la 
masculinitat en la societat patriarcal actual i 
posarem la mirada en la igualtat de gènere i 
la prevenció d’actituds masclistes.
Abordarem la socialització de la masculinitat, 
el masclisme i el micromasclisme.
Taller per a homes (espai no mixt), a partir 
de 16 anys 
Amb Paco Abril, del col·lectiu Homes Igua-
litaris - AHIGE Catalunya

AUTOESTIMA CORPORAL                    
I FOTOGRAFIA                                           

Dijous de 19 a 20.30 h.  
18 i 25 de novembre
Preu: 8,31 € (3 hores) Taller per a dones
Més informació a la pàgina 22

TALLERS DE NADAL                    
 
Al desembre, quan s’apropi el Nadal, et 
proposem un conjunt de tallers per a infants 
i no tant infants que et faran passar uns dies 
inoblidables! Consulta el programa de tallers 
de Nadal a la Casa Orlandai!

TALLERS
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Dilluns 13 18.30 h Activitats especials: Presentació del llibre El botó màgic 

Dijous 16 19 h Xerrades A.C. Investigacions Marxistes: Producció i consum responsables.

Dijous 16 19 h Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 17 10 a 19 h Activitats especials: Park(ing) day

DivenDres 17 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb María Mendoza

DivenDres 17 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: COJAM de Benvinguda  

Dissabte 18 10 a 13 h Activitats especials: TROBADA D’IL•LUSTRADORES

Dissabte 18 13 a 23 h BENVINGUDA A LA CASA. Tallers, concerts i sorpreses!

Dilluns 27 19.30 h ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Ariadne auf Naxos, de R. Strauss, 4,5 €

OCTUBRE

DivenDres 1 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb María Mendoza. També 15 i 22 octubre

DivenDres 1 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Pirolaires (Festa Major) 

Dissabte 2 10 h Itineraris d'història: Sarrià de dalt (Festa Major)

Dissabte 2 12 h Matinal familiar: Els pirates, un conte participatiu (Festa Major)
Festa Major: VERDmut a l’espai Gardenyes

Diumenge 3 17.30 h Festa Major: 10 anys de Fes-te els balcons 

DivenDres 8 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA, organitzat per Llibreria A peu de pàgina.

DivenDres 8 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Morena tradipatxanga + DJ Dani Txarnego

Dissabte 9 20 a 01h Concerts Festa Major: Bo Bardis + Cheb Balowski  
+ Golfo de Guinea i Lady avocado

Dimecres 13 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Educació per la democràcia  
i la participació a les escoles

Dijous 14 19 h CÀPSULES VESPERTINES: María Zambrano, 3 € 

Dilluns 14 19 h Xerrades A.C. Investigacions Marxistes: Un model de transport col·lectiu

Dilluns 18 19.30 h ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Il barbiere di Siviglia, de G. Rossini, 4,5 € 

Dimecres 20 19 h Activitats especials: Dones i Àfrica, una mirada diferent 
Dimecres 20 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: És possible fer teixits humans?, 3 €  

Dijous 21 19 h Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 22 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: El jardín de Fátima, 3 € 

Dissabte 23 11.30 h NADONS A LA CASA ORLANDAI: Petjades musicals en moviment, 3 €  

Dimecres 27 19 h CAFÈS LITERARIS: Limonov, d’Emmanuel Carrère, 3 € 

CALENDARI

SETEMBRE / OCTUBRE



CALENDARI

NOVEMBRE

DivenDres 5 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Maria Mendoza 

DivenDres 5 18 h ORLANDAI FEMINISTA: Visibilitzem les violències masclistes  

DivenDres 5 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Patas Arriba 

Dilluns 8 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Acis i Galatea, de Georg Friedrich 
Händel, 4,50 €

Dimecres 10 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: La pobresa i la desigualtat a Sarrià  
i a la gran Barcelona 

Dijous 11 19 h CÀPSULES VESPERTINES: Louise Bourgeois, 3 €  

Dijous 11 19 h Xerrades A.C. Investigacions Marxistes: La crisi de la Universitat

DivenDres 12 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Maria Mendoza 

DivenDres 12 18 h Exposició: «Sarrià i els sarrianencs de fa 100 anys, visita guiada 
a l’exposició i xerrada, amb Taller d’Història de Sarrià

Dimecres 17 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Quan l’organisme esdevé un paràsit, 3 €

Dijous 19 19 h Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 19 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Maria Mendoza 

DivenDres 19 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Rojillos y fachillas 

Dissabte 20 12 h MATINAL FAMILIAR: Les ombres que conten contes, 3 € 

Dimecres 24 19 h Activitats associatives: Consell de l’Equipament

Dimecres 24 19 h CAFÈS LITERARIS: Vida de Samuel Johnson, de James Boswell, 3 € 

DivenDres 26 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Maria Mendoza 

DivenDres 26 11 a 19 h Activitats especials: Dia de les persones en situació de sense llar



30 / 31CALENDARI, EXPOSICIONS

DESEMBRE

DivenDres 3 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: No sabem res del campo, 3 €

Dijous 9 19 h CÀPSULES VESPERTINES: Pina Bausch, 3 € 

DivenDres 10 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Maria Mendoza 

Dissabte 11 11 h MATINAL FAMILIAR: Constructors de somnis, 3 € 

Dilluns 13 20 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Rigoletto, de Giuseppe Verdi, 4,5 €

Dimarts 14 19 h Activitats associatives: Assemblea d’hivern

Dimecres 15 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Biologia sintètica, 3 €

Dijous 16 19 h Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 17 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Maria Mendoza 

DivenDres 17 20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: MTINES presenta, PQLCNSMS?, 3 €

Dimecres 22 19 h CAFÈS LITERARIS: Contra tota esperança, de Nadejda Mandelsman, 3 € 

EXPOSICIONS:
Del 3 al 20 de setembre: «Fantasia», del col·lectiu CIRC. 
Del 20 de setembre al 15 d’octubre: «Infàncies oprimides»
Del 4 de novembre al 31 de desembre: «Sarrià i els sarrianencs de fa 100 anys»,  
organitza Taller d’Història de Sarrià i Casa Orlandai
Del 26 de novembre al 20 de desembre: «Dones supervivents»

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



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


