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Imatge de la coberta: 
Logotip del 15è Aniversari de la Casa Orlandai
Il·lustració: Gerard Sardà (amb la col·laboració de TwoLeft)

Il·lustracions del llibret de Marc Méndez

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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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-hi voluntariat. 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 associar-te a l’ACCO  i participar 
directament de les assemblees, a més de 
gaudir de diversos avantatges. Poden ser-ne 
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
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                                                                                

PIKOVAYA DAMA, DE P. I. TXAIKOVSKI  

17 de gener 
L’amor, la fortuna i l’atzar es combinen en 
aquesta òpera en un joc de tres cartes, on 
la reina de piques n’és la clau. Aquesta obra 
torna al Liceu amb l’exuberant producció de 
Gilbert Deflo. El tenor Marc Sala hi participa i 
ens ho podrà explicar en primera persona.

DON PASQUALE, DE G. DONIZETTI      

14 de febrer 
La Fundació Òpera a Catalunya recupera 
aquesta òpera bufa on la comicitat i el ro-
manticisme conviuen en harmonia. Narra les 
intrigues de Norina, Ernesto i Malatesta per 
fer veure al vell i classista Don Pasquale que 
no és bona idea voler casar-se amb jovenetes 
que no l’estimen. Donizetti en estat de gràcia, 
mai millor dit. 

CLASSIFICACIÓ DE LES VEUS               
LÍRIQUES FEMENINES                           

14 de març 
Per què la Renata Tebaldi no cantava les 
mateixes òperes que la Natalie Dessay, si 
ambdues són sopranos?
Escoltarem exemples de diverses òperes per 
entendre les diferències entre els diferents 
tipus de sopranos, de mezzosopranos i de 
contralts. 

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’òperes que són a la cartellera d’El Gran Teatre del Liceu.
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L’ESTRUCTURA 3D DE LES PROTEÏNES      

19 de gener 
Les proteïnes són els components més ver-
sàtils del nostre organisme. Fins fa poc, en 
coneixíem la funció, i que si perdien la seva 
estructura en l’espai deixaven de ser funcio-
nals. Però no es podia veure la seva estruc-
tura en tres dimensions. Quines imatges ens 
permeten comprendre el funcionament de les 
molècules més actives del nostre organisme?

Amb Salvador Ventura, de l’Institut de  
Biologia i Biomedicina de la UAB 

SEGUIR EL RASTRE                                 
DE LES MOLÈCULES                              

16 de febrer 
Per a seguir el camí que fan les molècules 
que intervenen en els processos que tenen 
lloc en el nostre organisme, ja fa temps que 
es fan servir tècniques de fluorescència. Un 
dels processos més importants és l’inter-
canvi de molècules entre les cèl·lules i el 
medi extern. Com es pot veure aquest tràfic 
ajudant-se de la fluorescència?

Amb Oriol Gallego, del Departament de Cièn-
cies Experimentals i de la Salut de la UPF

LA COMUNICACIÓ ENTRE NEURONES     

16 de març  
Les neurones són cèl·lules que es comuni-
quen per un procés que s’anomena sinapsi. 
En els darrers anys s’estan descobrint nous 
elements que hi intervenen. Determinar el 
paper de cadascun d’aquests elements pot 
ajudar a conèixer com funciona el sistema 
nerviós i avançar en el tractament de malalti-
es neurodegeneratives.

Amb Esther Gratacós-Batlle, del Laboratori 
de Neurofisiologia de la UB

CAFÈS CIENTÍFICS: «EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE ORGANISME»               

Dimecres, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
El primer trimestre continuem amb coneixement de frontera que es fa als laboratoris per 
comprendre el funcionament del nostre organisme. Aprendrem com funcionen les proteïnes en 
la seva estructura tridimensional, com les tècniques de fluorescència ens permeten conèixer 
l’intercanvi cel·lular i com es comuniquen les neurones.
Organitza: Cristina Junyent, de la Fundació Ciència en Societat



L’APORTACIÓ DE LES LLIBRERIES          
A LA CIUTAT                                              

19 de gener 
Una llibreria no és només una botiga on es 
venen llibres. Una llibreria és un espai per 
buscar, trobar, perdre-s’hi, descobrir, i també 
un lloc per aprendre, escoltar, omplir-se de 
cultura, lletres i paraules. Les llibreries de 
barri són espais clau de la ciutat i volem que 
ens expliquin com aconsegueixen ser tan 
riques en llibres i en propostes culturals, i 
com sobreviuen en temps difícils i amb tantes 
opcions d’aconseguir llibres.

Amb Gemma Barrufet (llibretera d’A peu de 
pàgina, Sarrià), Xavier Vidal (llibreter de la 
No Llegiu, Clot i Poblenou) i Gloria Arquillo 
(llibretera de La inexplicable, Sants)

AFGANISTAN. QUÈ ESTÀ PASSANT?      

9 de febrer 
Afganistan, cruïlla de la ruta de la seda, de  
civilitzacions i dels imperis antics i contem-
poranis, és actualment un estat fallit en mans 
d’un règim teocràtic i autocràtic, que l’ha 
portat a l’apagada informativa. Abordarem 
la situació del país de la mà d’un periodista 
afganès refugiat a Sarrià i d’una persona 
experta en el territori. 
Amb Feridoon Aryan, periodista i ex porta-
veu d’Unicef a Afganistan. Segon ponent a 
confirmar

VIOLÈNCIES MASCLISTES:                     
MÉS VISIBLES QUE MAI?                         

2 de març 
S’entén per violència masclista totes aquelles 
accions que contribueixen al menyscabament 
sistemàtic de la dignitat, l’estima i la integritat 
física i mental de les dones i nenes pel fet de 
ser-ho. Hi ha consens en la definició i en la 
pràctica? Qui la pateix? És visible tota la vio-
lència? És acumulativa? Hi ha graus? Existeix 
la violència implícita?

Ponents a confirmar

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 publica). Ponents i ciutadania parlem de política, sociologia, comunica-
ció, història, economia... des d’una perspectiva teòrica però també pràctica i vivencial.
Organitza: Elsa Corominas i Marta Masats
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CAFÈS LITERARIS: «NACIONS PERIFÈRIQUES, CULTURES SUBALTERNES»                   

Dimecres, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Sovint reduïdes al folklore, a l’anècdota entranyable o a la mera singularitat d’un tot major, les 
expressions culturals dels subjectes polítics que conviuen en inferioritat de condicions amb les 
d’un altre acostumen a ser estudiades com allò altre enlloc de ser preses en consideració pel 
que són. I els seus productes literaris –com així la salut i el prestigi de la llengua pròpia– no se 
n’escapen. En aquest cicle ens aproparem a les nacions perifèriques o cultures subalternes a 
partir de tres ben properes: la catalana, la basca i la gallega.
Organitza: Ferran Muñoz i Tina Angrill, en col·laboració amb la revista L’Avenç

CULTURA CATALANA: DICCIONARI          
PER A OCIOSOS, DE JOAN FUSTER       

26 de gener 
Aprofitant la celebració de l’Any Joan Fuster 
—en ocasió del centenari del seu naixement—, 
llegirem l’obra d’un dels escriptors i pensadors 
més importants del segle XX als Països Cata-
lans. Especialment prolífic com a assagista, la 
força de la seva obra va depassar l’àmbit literari 
i va projectar-se sobre la vida cultural i cívica de 
tot els territoris catalanoparlants.
Ponent a confirmar

CULTURA GALLEGA: ARRAIANOS,          
DE XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN              

23 de febrer 
Arraianos (1991) ens trasllada a la frontera 
difusa entre la Galícia interior i el nord de  
Portugal, territori de “meigas”, de pluja i del 
granit dels casalots pairals. En deu relats,  
Ferrín ens submergeix en el seu univers par-
ticular, inquietant com el núvol que de sobte 
cobreix els protagonistes d’aquestes històries. 
A Raia és la línia invisible que separa els habi-
tants de Galícia i Portugal, terra plena d’histò-
ria de contraban, lluites de poder, caciquisme i 
sotmetiment a les autoritats. 
Amb Antón Blanco Casás, Professor Lector de 
Llengua i Literatura Gallegues a la UB

CULTURA BASCA: LOS PASOS                
INCONTABLES, DE R. SAIZARBITORIA                 

30 de març
La novel·la Hamaika pauso (1995) es desen-
volupa en dos plànols, el que explica la de-
tenció, la condemna i l’afusellament de Daniel 
Zabalegi, transsumpte d’Anjel Otaegi, afusellat 
el 1975; i el que, paral·lelament, aprofundeix 
en les alegries i tribulacions –o, altrament dit, 
en l’educació sentimental, literària i política– 
d’una generació que, en els darrers anys del 
franquisme, rondava els vint-i-cinc o trenta 
anys.
Amb Aritz Galarraga, crític, escriptor i profes-
sor de literatura basca
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«NO TINC FORCES. PROLEGÒMEN        
PER A UNA FONAMENTACIÓ   
DE LA METAFÍSICA DE LA MANDRA»         

13 de gener
Aquesta sessió recorre les temptatives d’artis-
tes i escriptors que han criticat la ideologia de 
la productivitat i han defensat a ultrança l’ocio-
sitat i la mandra com a forma de resistència al 
govern de les nostres vides. Des de les seves 
obres, la inacció i la inoperància constitueixen 
la forma més alta de dissidència, en una cruïlla 
entre estètica i política que no entén de revolu-
cions, però sí de la felicitat dels temps morts.
Amb Juan Evaristo Valls Boix, professor associat 
de Filosofia Contemporània i Estètica a la UB

«NO TINC TEMPS. DE LA MANCA           
DE TEMPS A LA CRONODIVERSITAT»   

10 de febrer
Repassarem els treballs de l’artista Raquel 
Friera que aborden la pobresa del temps de les 
dones i ens endinsarem també a l’Instituto del 
Tiempo Suspendido (ITS). L’ITS és un projecte 
que combina els mitjans de l’art i el pensament 

crític: s’ha exposat el 2021 al MUSAC de Lleó 
i ha col·laborat amb el MACBA al projecte 
EnResidència, amb què han publicat Aprendre 
el temps. Manual sobre cronodiversitat.
Amb Raquel Friera, artista i llicenciada en  
Econòmiques i Belles Arts, i Xavier Bassas,  
filòsof de vocació, traductor i professor  
d’Estudis francesos a la UB

«NO TINC FEINA. OFECS I DESFOGA-          
MENTS DE LA VIDA INTEL•LECTUAL» 

10 de març 
En aquesta sessió abordarem l’especificitat del 
treball cultural com, alhora, punta de llança i 
experimentació de les formes de precarització 
del paradigma de l’ocupació i possibilitat de 
resistència, amb l’ajuda de textos de diversos 
autors com Remedios Zafra, Jorge Moruno, 
Javier López Alós o César Rendueles.
Amb Albert Jornet, doctor en Estudis  
Lingüístics, Literaris i Culturals per la UB

Dijous, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Si l’any 1867 Marx assenyalava a El capital que el treball era una necessitat natural de l’ésser humà, 
el 1883 el seu gendre Paul Lafargue es va afanyar a vindicar un dret a la mandra. Des de llavors, el 
treball ha constituït tant la forma de vida com la dominació generalitzada a les societats capitalistes, 
sense deixar ni tan sols una pausa per preguntar-se si potser l’existència continuava més enllà de la 
fàbrica. Aquest cicle proposa una aproximació als malestars contemporanis vinculats als imperatius 
de productivitat i competitivitat a les societats capitalistes i tracta d’explorar maneres de dissidència 
i formes alternatives d’entendre la vida, l’acció i el temps.
Organitza: Ferran Muñoz Jofre. Coordina aquest cicle: Juan Evaristo Valls Boix

CÀPSULES VESPERTINES: «LA FORÇA DE NO FER RES.                                  
TEMPS, VIDA I TREBALL A LA SOCIETAT DEL CANSAMENT»                           



BRUTALISMES
Indie-Rock
14 de gener
Entrada: 3 € 
La Sentina presenta Brutalismes, el quart 
disc de llarga durada d’aquesta banda mu-
tant, que cristal·litza la col·laboració entre 
el guitarra i compositor Albert Girons i el 
bateria i productor Ildefons Alonso (El Petit 
de Cal Eril). És un disc concebut i gravat a 
duet al Konvent de Cal Rosal entre el 2019 
i el 2020. També hi apareixen les veus de 
Valentina Risi (Valentina & The Electric Post) 
a les cançons Fosforescències i El petó més 
llarg.

CONTEMPLANT HOWL & ALTRES  
POEMES
Teatre 
28 de gener
Entrada: 3 € 
Howl (Udol) és el crit del testimoni d’algú 
que comparteix la seva experiència i les 
seves visions amb la voluntat d’alliberar-se i 
de despertar les consciències; però sobre-
tot és un acte d’amor. 
Direcció, dramatúrgia i interpretació:  
Joan Sentís

DPROJECT
Dansa contemporània
11 de febrer
Gratuït
Aquest espectacle es comença a cuinar 
durant el confinament de 2020. Influenci-
ades pel context del moment i l’actual, les 
intèrprets ens parlen de conflictes socials, 
de les noves dificultats per viure el dia a dia 
i dels processos que comporten la nova 
forma de relacionar-nos. 
Amb Beatriz Cubero i Matilde Casini, 
de la Cia. Du-Entro

FESTA DE CARNAVAL 
25 de febrer 
Gratuït
Chicago 1920, s’obren les portes del Gran 
Casino Orlandai. S’imposa la llei seca i la 
clandestinitat s’amaga rere les persianes. 
La màfia, el cabaret, el joc, la màscara, les 
plomes i el descontrol. Vols venir a jugar? 
T’hi atreveixes? 
Organitza: Comisisó de Carnaval de Sarrià i 
Cafè Orlandai 

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)
Organitza: Comisisó de Carnaval de Sarrià i Cafè Orlandai



PICOT presenta, LES ALES DEL CAVALL
Música, poesia i més...
11 de març
Entrada: 3 €
Picot és un duet de Barcelona format per 
Jordi Marfà (veu i cordes) i Daniel Pitarch 
(teclats). Tots dos porten més de 20 anys 
compartint escenari en diferents projectes 
(Cheb Balowski, Mamut Cinema) i han voltat 
per tot Catalunya i Europa amb les seves 
cançons. En aquest espectacle ens presen-
ten el seu disc de debut Les ales del cavall. 
Un treball íntim on la música i la paraula són 
protagonistes i on hi ha espai per al silenci, 
l’emoció i per sentir les bestioles que portem 
a dins.

ADAMA FOUNE CISSOKHO
Música de l’Àfrica occidental 
25 de març
Gratuït
És la representació viva de la cultura Mandé. 
Amb la seva veu vellutada, granulosa i 
vibrant, transmet emoció a cada paraula a 
través d’un repertori que ha estat transmès 
i après de manera oral de generació en 
generació. Des de cançons que parlen de 
genealogies reials, a nanes plenes de ten-
dresa, llegendes, alabances i cants espiritu-
als. En la seva visita a Catalunya passa per la 
Casa acompanyada pel seu fill Momi Maiga a 
la kora i les percussions. No t’ho pots perdre!

CICLES  10 / 11

CICLE DE MÚSICA: «MÚSICA Z»            

Programa de la Xarxa de Centres Cívics 
amb la col·laboració de la Fundació Conser-
vatori del Liceu

Gener i febrer 
Aquest cicle acosta el talent de l’alumnat de 
les escoles superiors de música de Barce-
lona a tota la ciutadania, en una experiència 
propera i compartida.

10 de gener. Piano i cant: Cristina Tena i 
Guillém

24 de gener. Grup de cambra: Trio Almarts 

7 de febrer. Quartet de saxo 

22 de febrer. Quintet Boadas



SIRA                                                             

Conte teatralitzat i titelles amb música en directe
29 de gener, a les 12 h 
Aquesta és la història de la relació entre els 
records d’una nena i la seva àvia. Parla dels 
canvis inesperats que ens proposen la vida i 
els comiats com a oportunitats per empren-
dre nous viatges. L’obra, en clau poètica i 
plena d’imatge amb molta llum, ens convida 
a passejar per paisatges imaginaris on les 
adversitats i les emocions que li neixen a la 
nostra protagonista la convidaran a agafar  
un rumb nou: un camí cap a dins seu.
Amb la Cia. Ortiga 
Espectacle recomanat per a infants 
a partir de 3 anys

FESTA DE CARNAVAL AMB ELS SALATS 

Concert familiar
26 de febrer, a les 12 h
Gratuït
Vesteix-te amb la millor disfressa i prepara’t 
per ballar sense parar amb Els Salats. Un 
concert per a tota la família amb marxa de la 
bona i especial per celebrar al barri un dels 
dies més esbojarrats de l’any. I recorda que, 
“per Carnaval, tot s’hi val!” 

VIATGERA                                                  

Clown i teatre gestual 
19 de març, a les 12 h 
Aquesta és la fantàstica història d’una dona 
valenta i aventurera que emprèn el seu gran 
viatge, sense por a perdre’s. Amb el tiquet 
del vaixell a la mà i un mapa, aquesta sim-
pàtica viatgera iniciarà, juntament amb tu, 
una aventura plena de moments especials i 
divertits. Però... on és el seu vaixell?
No et perdis aquest espectacle familiar de 
teatre gestual i llenguatge universal que, 
acompanyat de mitjans audiovisuals aplicats 
i música, desenvolupa un univers visual par-
ticular i ple de màgia!
Amb la Cia. La Salada 
Espectacle recomanat per a 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
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CONTES SOTA L’ESCALA                                     

Els divendres, a les 17.30 h
Del 14 de gener a l’1 d’abril
Entrada gratuïta
Els divendres ens trobem, a la sala Talitha, 
per explicar un conte d’autor o de tradició 
oral i popular. Un de ben xulo! Després, en-
cara ens quedarà una estona per jugar ple-
gades cada vegada amb una nova proposta.
Amb Àurea Ayon, contacontes
Recomanat per a infants d’entre 3 i 8 anys. 
Cada grup d’infants ha d’anar acompanyat 
d’una persona adulta

NADONS A LA CASA ORLANDAI          

El bosc màgic d’en Floc 
Espectacle musical i participatiu
5 de febrer, a les 11 h 
Un viatge musical per als més petits dins d’un 
bosc màgic a través de sensacions, sons, 
colors i sobretot música, acompanyats del 
follet Floc. Aquesta és una proposta perquè 
els més petits escoltin i interactuïn amb peces 
musicals de diferents estils, des del moviment 
i la comunicació amb les seves famílies. 
Amb el grup Xiu Xiu. 
Espectacle recomanat per a infants  
de 0 a 3 anys

CELEBREM EL 15È ANIVERSARI                 
DE LA CASA JUGANT I EN FAMÍLIA!        

2 d’abril, de 10 a 14 h
Gratuït
Vine a celebrar aquest dia tan especial per a 
totes i tots a un gran espai de joc i moviment 
lliure instal·lat als espais exteriors de la Casa 
i pensat per a famílies i infants de totes les 
edats. Hi haurà també un espai per a nadons. 
T’hi esperem amb moltes ganes de jugar  
amb tu! 
Amb Tata Inti
Espai de joc 0-100 anys



ACTIVITATS: EXPOSICIONS

«BODEGONS», DE DAMIÀ MONTES         

Del 10 al 28 de gener 
Seguint els cànons de l’art cubista, l’artista 
prescindeix de la represetació més tradicio-
nal combinant diferents perspectives en les 
quals experimenta amb els colors, generant 
forts contrastos cromàtics, influenciat per 
l’expressionisme i el fauvisme. A més, en les 
pintures, la línia cobra una gran importància, 
formant també un diàleg entre les figures i 
el fons. Crea així unes pintures i escultures 
tan harmòniques com expressives, resultant 
visualment molt atractives, plenes de vitalitat 
i alegria.

10 de gener, a les 19 h 
Visita guiada i inauguració a càrrec de l’artista

«NASCUDA EL 31 DE NOVEMBRE»,         
D’HELENA ANILLO                                     

Del 31 de gener al 22 de febrer
Riurem i plorarem, però sempre amb la sen-
sació que no tot està perdut. Qui és Helena 
Anillo? Podries ser tu, podria ser la teva 
veïna, o el teu veí, la teva consciència, podria 
ser la teva percepció del món o les teves ga-
nes de viure. Hi trobaràs un regust agredolç. 

«ALTRES ESCENARIS POSSIBLES»,       
DE NANDO CRUZ                                     

Del 23 de febrer al 26 de març
Quin és el darrer concert que has vist al 
barri? Quants espais prop de casa progra-
men música en viu? Creus que el teu és un 
barri musicalment actiu? Voldries que ho 
fos més? Són preguntes que vol despertar 
aquesta exposició fotogràfica plantejada 
com un recorregut pels incomptables espais 
i col·lectius musicals que creixen als marges, 
sota les pedres, a cada barri de la ciutat.

23 de febrer, a les 19 h 
Xerrada inaugural 
Una ocasió ideal per visibilitzar, amb mapes 
i vídeos, la riquesa i diversitat musical que 
tenim escampada per tot Barcelona i també 
per parlar de diferents espais del barri on hi 
ha música en viu. El periodista Nando Cruz 
conduirà una xerrada participativa on potser 
descobrim encara més escenaris i n’ima-
ginem d’altres.

25 de març (hora per confirmar)
Passejada musical 
Recorrerem els carrers del barri per desco-
brir llocs on hi ha música en viu i col·lectius 
que la promouen en espais singulars. Esce-
naris visibles o discrets, a l’aire lliure o d’inte-
rior, amb programació regular o intermitent. 
Una passejada pels espais que componen el 
nostre circuit musical de proximitat, condu-
ïda pel periodista musical Nando Cruz amb 
l’ajut dels veïns i veïnes que millor coneixen 
el batec cultural del barri.

EXPOSICIONS                                                                                                            



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

ORLANDAI FEMINISTA                                                                                                   

Un dels objectius de la Casa Orlandai és 
potenciar la transversalitat de la perspectiva 
de gènere i promoure el feminisme a través 
de les activitats i dels tallers.

VERMUT FEMINISTA 
5 de març 
Jornada prèvia al 8M amb diferents activitats 
culturals i de reflexió col·lectiva. També 
prepararem les pancartes reivindicatives per 
anar a la mani!

TALLERS 

Visibilitzem les violències masclistes 
(vegeu pàgina 21)

El nu a la història de l’art (vegeu pàgina 21)

Collage en càpsula (vegeu pàgina 22)

Pancartes per al 8M  (vegeu pàgina 22)

Salut sexual en dones grans (vegeu pàgina 
27)

Participa a la Comifem! 
El feminisme és un dels eixos transversals del 
projecte de Casa Orlandai i treballem cada 
dia perquè ho segueixi sent. Si vols enfortir 
el feminisme a la Casa i al barri, no ho dubtis: 
vine a la Comifem a posar el feminisme al 
centre de la vida comunitària!

 14/ 15



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

UNA HISTÒRIA AMB SWING:              
LA LOCOMOTORA NEGRA, 50 ANYS   

12 de gener, a les 19 h 
Presentació del llibre. Fer 50 anys com or-
questra de jazz és una fita aconseguida no-
més per poques formacions: Duke Ellington, 
Count Basie... i, que nosaltres coneguem, 
La Locomotora Negra.
Ara que aquesta màquina del swing ha 
arribat a la darrera estació, ens presenten 
aquest llibre emotiu i fet des de dins, que 
relata la seva història, també en imatges. 
L’acte serà amenitzat per músics de la for-
mació. No t’ho perdis! 

CARNAVAL DE SARRIÀ 2022              

A partir del 24 de febrer 
Torna el Carnaval al barri! Així que tria la 
millor disfressa i prepara’t per sortir al 
carrer i participar en la festa popular més 
desbocada de l’any! 
Divendres 25 de febrer, a partir de les 20 h
Festa de Carnaval 
Chicago 1920: s’obren les portes del Gran 
Casino Orlandai. S’imposa la llei seca i la 
clandestinitat s’amaga rere les persianes. 
La màfia, el cabaret, el joc, la màscara, les 
plomes i el descontrol. Vols venir a jugar? 
T’hi atreveixes? 
Dissabte 26 de febrer, a les 12 h 
Carnaval infantil i xocolatada
Vesteix-te amb la millor disfressa i prepara’t 
per ballar sense parar amb Els Salats. Un 
concert per a tota la família amb marxa de 
la bona i especial per celebrar al barri un 
dels dies més esbojarrats de l’any. I recorda 
que, a Carnaval, tot s’hi val! 
Espectacle per a tots els públics
Entrada lliure

FESTA DE LA PRIMAVERA                  

19 de març
T’esperem per donar la benvinguda a l’esta-
ció més florida de l’any i continuar treballant 
per enverdir el barri i fer-lo més sostenible i 
agradable per viure-hi. 

Organitza: Som Natura, Espai Gardenyes, 
l’EcoXarxa de Sarrià i l’ECOCO 

15è ANIVERSARI DE LA CASA:          
RESERVA’T LA DATA!                         

Activitats especials del 31 març al 2 abril
Atenció, atenció! Nenes i nens! Dones i 
dònuts! Veïnat! Entitats! Agafeu les vostres 
agendes i reserveu-vos aquestes dates, que 
s’apropa un dels esdeveniments més impor-
tants de l’any: celebrem els 15 anys de la 
Casa Orlandai! 
Estem preparant una programació plena de 
sorpreses i activitats per a totes les edats 
per celebrar, trobar-nos i connectar amb la 
força de l’acció comunitària. Us hi esperem! 
No hi podeu faltar! 
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Propostes d’activitats de les associacions 
i grups associats al CC Casa Orlandai, que 
organitzen i gestionen de manera coordina-
da amb el centre. 
Cal inscripció prèvia.

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 20 de gener, 17 de feber i 17 de 
març, a les 19 h 
Tertúlies sobre història de Sarrià. 
Cada 3r dijous de mes. És un projecte  
impulsat conjuntament pel Centre Excursio-
nista Els Blaus i l’AC Casa Orlandai, obert  
a totes les entitats i particulars.
23 de març, a les 18.30 h
Xerrada tancament del centenari.  
Ponent pendent de confirmar
Més informació:  
https://tallerhistoriasarria.wixsite.com/inici

XERRADES DE L’ASSOCIACIÓ CATA-
LANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES
Dijous, a les 19 h
El marxisme viu. Quatre aportacions a  
Catalunya:
13 de gener
«Manuel Sacristán Luzón», per Joaquim 
Sempere
3 de febrer
«Giulia Adinolfi i el feminisme marxista»,  
per Elena Grau
3 de març
«Francisco Fernández Buey», per Jordi Mir
7 d’abril
«Josep Fontana», per Gonzalo Pontón

Els quatre ponents són deixebles directes i 
continuen el treball d’aquests quatre pensa-
dors marxistes i militants comunistes.  
A l’ACIM creiem que el seu pensament i la 
seva acció ens són de gran utilitat en aquests 
moments de crisi complexa de la societat. 

SESSIONS OBERTES 

SERVEIS 

CAFÈ ORLANDAI COOPERATIVA
De dilluns a dijous, de 8 a 21 h 
Divendres, de 8 a 22 h 
Dissabtes, de 9 a 15 h. Diumenges TANCAT
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 
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 
mútua basades en la reciprocitat. Atenció 
presencial els dimecres, de 17 a 19 h. Atenció 
online: bancdeltemps@casaorlandai.cat

Dissabtes 15 de gener, 12 de febrer i 12 de 
març, a les 16 h
Resolució de dubtes informàtics, amb Mina 
Albarracín. Pregunta tot allò que vulguis saber 
sobre l’ús del teu ordinador, mòbil o tauleta!

AMICAL VIQUIMEDIA                                
Vols aprendre a editar articles de la Viquipè-
dia? L’objectiu del taller és adquirir les eines 
necessàries per corregir, ampliar continguts, 
arreglar defectes, crear articles nous, etc. Si 
hi estàs interessat/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
Inscripció presencial i virtual a partir del 
13 de desembre, a les 10 h

Inscripció presencial: de dilluns a diven-
dres de 10 a 14 i de 16 a 20 hores. 

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:
• 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’or-
dre de reserva de places seguirà l’ordre 
cronològic de pagament.
• El pagament del tallers es pot fer presenci-
alment (amb targeta bancària o transferència 
bancària) o en línia. No s’admet pagament en 
metàl·lic.
• En cas que calgui fer devolucions dels im-
ports de les matrícules dels tallers, s’aplicaran 
els Articles 68 i següents de la Llei General 
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. 

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. 
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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 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.
 
Preus
Preus sense IVA. La Casa Orlandai s’acollirà 
als preus públics del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi per al 2022, pendents d’aprovació 
definitiva per la Comissió de Govern de l’Ajun-
tament de Barcelona.
• Taller genèric 1: 4,40 €/hora
• Taller genèric 2: 3,62 €/hora
• Taller per a infants i adolescents (fins als  
16 anys inclòs): 2,77 €/hora
• Taller familiar (1 adult + 1 o 2 infants):  
4,40 €/hora
 
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 virtuals
Vols que t’expliquem com funciona Zoom, la 
plataforma que utilitzem per als tallers virtu-
als? Ho farem amb molt de gust!
Demana cita prèvia per telèfon o escriu a 
formacio@casaorlandai.cat!



CULTURA I ARTS                          

APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA        

Divendres de 10.30 a 12 h. Del 28 de 
gener a l’1 d’abril
Preu: 79,86 €  (15 hores)
Aprèn a escoltar els grans compositors des 
d’una altra perspectiva, prenent com a fil 
conductor la història de la música.
Amb Víctor Frigola, músic

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA            
DES DEL TERRAT                                         

Dijous 7 d’abril de 20 a 21 h
Preu: 5,32 € (1 hora)
Pujarem al terrat de la Casa Orlandai per 
mirar i observar el cel com mai ho has fet!
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació Cata-
lana de Conservació del Patrimoni Científic

MIRANT EL CEL. ASTRONOMIA              

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 2 de març 
al 6 d’abril
Preu: 47,92 € (9 hores)
Descobriràs el Sistema Solar amb una nova 
mirada, coneixeràs i identificaràs els estels 
i les constel·lacions tot mirant al cel a ull nu. 
No cal tenir coneixements previs.
Amb Alejandro Rubio, de l’Associació Cata-
lana de Conservació del Patrimoni Científic

ITINERARI D’HISTÒRIA: SARRIÀ 1921

Dissabte 22 de gener, de 10 a 11.30 h 
Divendres 1 d’abril, de 18 a 19.30 h 
Preu: 6,60 € (1,5 hores)
Passejada d’història per descobrir com era 
Sarrià el 1921, fa 100 anys.  
Punt de trobada: Casa Orlandai.
Amb Jesús Mestre, historiador.
Organitza: Taller d’Història de Sarrià 

HISTÒRIA DE BARCELONA                 
A PEU DE CARRER                                        

Dijous de 10.30 a 12.30 h. Del 3 de febrer 
al 24 de març
Preu: 70,28 € (16 hores)
Rutes culturals per Barcelona on descobri-
rem la història i els racons més insospitats 
mentre passegem. Consulta les rutes al web!
Amb Meritxell Carreres, AdaptamBCN, 
Barcelonauta i Guia Oficial de Catalunya

RUTA PER LA BARCELONA LGTBI      

Dissabte 19 de març, de 10 a 12.30 h
Preu: 10,98 € (2,5 hores)
Farem un recorregut per l’empremta d’un 
segle de resistència de les persones LGTBI 
a Barcelona, des dels primers espais de 
socialització de principis del segle xx fins al 
ressorgiment del moviment LGTBI a finals de 
segle, sense oblidar la repressió franquista i 
la crueltat del VIH. A través de la memòria de 
les persones LGTBI a Barcelona coneixerem 
els principals reptes de la lluita del moviment, 
que segueixen vigents a dia d’avui.
Amb Salvador Lou, de La Barcelona Rebelde

TALLERS
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EL NU A LA HISTÒRIA DE L’ART         

Dijous de 19 a 20.30 h. Del 27 de gener 
al 31 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Farem un recorregut per la història de l’art 
amb el focus posat sobre el cos i la seva 
relació amb la nuesa. Com ha manifestat l’art, 
com a expressió humana, la nuesa? Com 
s’expressen la nuesa masculina i femenina? 
Amb Natalia Cajiao, llicenciada en Belles 
Arts

VISIBILITZEM LES VIOLÈNCIES           
MASCLISTES                                             

Dimecres de 19 a 20.30 h. 
Data pendent de confirmar. Consulta el 
web!
Preu: gratuït (1,5 hores)
A partir de l’iceberg participatiu sobre les 
violències masclistes situat al vestíbul de 
la Casa Orlandai, reflexionarem sobre els 
diversos tipus de violències que s’exerceixen 
sobre les dones, de les més evidents fins a 
les més ocultes.

GASTRONOMIA                              

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

Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 2 de febrer 
al 8 de març
Preu: 47,92 € (9 hores)
Taller virtual. Amb una bona organització 
pots cuinar en ben poques hores els àpats 
de tota la setmana i menjar de manera 
saludable. Aquest mètode culinari optimitza 
al màxim 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

SOSTENIBILITAT                              

JARDINERIA                                                

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 22 de març 
al 5 d’abril
Preu: 23,96 € (4,5 hores)
Aprendrem a crear i cuidar un petit espai 
verd on plantar-hi plantes comestibles, aro-
màtiques, remeieres... Aprendrem a cuidar 
de les plantes que ens cuiden!
Amb Anna Valderrama, educadora agro-
ambiental
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EXPRESSIÓ CREATIVA                

ART I ESCRIPTURA

URBAN SKETCHING                               

Dijous de 16 a 18 h.  
Del 27 de gener al 24 de març
Preu: 95,83 € (18 hores)
Sortirem a dibuixar al carrer on aprendrem 
a copsar en el nostre quadern de dibuix 
allò que ens interessa del nostre voltant. La 
primera sessió la farem al centre cívic i, les 
altres, per diversos espais de la ciutat!
Amb Karin Astrid Eppendahl, il·lustradora

FOTOGRAFIA MANUAL: APROFITEM                      
LA NOSTRA CÀMERA FOTOGRÀFICA    

Dilluns de 19 a 20.30 h.  
Del 31 de gener al 21 de febrer
Preu: 31,94 € (6 hores)
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 possibilitats amb 
l’únic límit de la teva creativitat. Inclou dues 
sessions pràctiques!
Amb Jaume Mas, coordinador i divulgador 
del Planetari Municipal de Barcelona

PANCARTES PER AL 8M                  

Dissabte 5 de març, de 10 a 12 h
Preu: gratuït (2 hores)
Preparem juntes la manifestació del 8 de 
Març d’una manera creativa, lúdica i, sobre-
tot, ben reivindicativa!
Amb Júlia Solans, il·lustradora

ESCRIPTURA CREATIVA TEATRAL        

Dissabte 12 de març, de 10 a 14 h
Preu: 21,30 € (4 hores)
Ens agrada travessar geografies, tant les 
físiques com les internes. Visitar aquell 
llocs de confort on s’atrinxera l’autor/a en la 
solitud del seu escriptori o on l’actor i l’actriu 
s’acomoden quan la pròpia consciència baixa 
la guàrdia. Farem un treball a través del món 
simbòlic de l’inconscient tot creant un petit 
inconscient col·lectiu grupal.
Amb Andrea Segura, directora teatral, i 
Albert Tola, dramaturg

COLLAGE EN CÀPSULA                      

Dissabte 12 de febrer, de 10.30 a 13.30 h
Preu: 15,97 € (3 hores)
Taller per a dones (espai no mixt)
A través de la tècnica del collage jugarem 
i experimentarem, tot creant un imaginari 
propi amb l’ajuda de retalls de revistes, foto-
grafies, filatures, etc.
Experimentarem amb diverses tècniques i 
explorarem les possibilitats de la composició 
i el color a través de diverses propostes, 
que ens duran a dedicar-nos un espai propi 
d’autocura i apoderament femení.
Si vols dur material retallable amb què et 
vingui de gust treballar serà fantàstic!
Amb Irene de la Herrán i Cristina Rivera, 
de Femme Collage
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EXPRESSIÓ CORPORAL

INICIACIÓ AL TEATRE                          
I A LA IMPROVISACIÓ                                  

Dimarts de 18.45 a 20.15 h. Del 25 de 
gener al 29 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Ens traiem els malsons de sobre? Apren-
drem algunes tècniques teatrals que ens aju-
daran a gestionar situacions de la nostra vida 
diària i practicarem amb alguna improvisació. 
Desestressem-nos!
Amb Carla Ricart, actriu

 
PERCUSSIÓ CORPORAL                    

Dimarts de 20.15 a 21.30 h. Del 25 de 
gener al 29 de març
Preu: 66,55 € (12,5 hores)
Saps com sona el teu cos? Coneixerem les 
múltiples possibilitats sonores del nostre 
cos, les combinarem i jugarem amb elles! 
Aprendrem ritmes de diferents estils musi-
cals, deixarem espai a la improvisació, a la 
creació... en definitiva, explorarem i enriqui-
rem la nostra musicalitat!
Amb Paola Pastor, percussionista corporal

TROBADES AMB LA VEU                      
I EL MOVIMENT                                       

Dimarts de 10.15 a 11.45 h. Del 25 de 
gener al 29 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Treballarem la relació entre moviment i so i 
les seves possibilitats, la consciència del cos 
i la respiració, el reconeixement de les nos-
tres veus i el flux de l’energia. A través del joc 
i la improvisació amb la veu i del cant grupal, 
ens endinsarem en la música tradicional de 
diverses cultures. 
Amb Naiara Armendáriz, etnomusicòloga, 
cantant i ballarina

ACTIVITAT FÍSICA                        

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 25 de gener 
al 29 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Després d’uns primers escalfaments per 
posar-nos en forma, ens traslladarem a dife-
rents indrets del món a través de la música 
tot ballant.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista 

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT 

Dilluns de 19.15 a 20.15 h. Del 24 de  
gener al 28 de març
Preu: 53,24 € (10 hores)
Per sentir-te a gust amb el teu cos és impor-
tant mantenir-ne la mobilitat. En aquest taller 
millorarem la postura corporal i mantindrem 
l’agilitat.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista

TALLERS  22 / 23
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TALLERS

TONIFICACIÓ                                          

Dijous de 20.30 a 21.30 h.  
Del 27 de gener al 31 de març
Preu: 53,24 € (10 hores)
Vine a suar de valent! Tonifica tots els músculs 
i guanya força amb exercicis dinàmics!
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

 
MARXA NÒRDICA I SALUT                   

Dimecres de 10 a 11:30 h. Del 26 de 
gener al 30 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Descobreix aquesta activitat esportiva tan 
completa, que s’adapta a totes les situacions 
físiques. Una molt bona manera de millorar la 
teva salut alhora que socialitzes.
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

IDIOMES                                          

CONVERSA EN FRANCÈS                     

-Nivell inicial: dimecres de 19 a 20.30 h. 
Del 19 de gener al 23 de març 
- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
Del 19 de gener al 23 de març
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 19 de gener al 23 de març
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 
h. Del 19 de gener al 23 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Suplement de material: 3 €
Conversa per treure el màxim rendiment  
dels teus coneixements i per aprofundir en la 
cultura francesa a partir d’articles de prem-
sa, textos, cançons...
Amb Stéphanie Pimet, professora de fran-
cès i tallerista des del 2008
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CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 26 de gener al 30 de març
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 
h. Del 26 de gener al 30 de març

Preu: 79,86 € (15 hores)

Suplement de material: 3 €
Aprèn les bases de l’italià o consolida el teu 
nivell, amb classes dinàmiques basades en 
la conversa on també es farà repàs de la 
gramàtica de la llengua.
Amb Giulia Guardata, nascuda a Roma i 
professora d’italià des del 2016

CONVERSA EN ANGLÈS                      

- Nivell bàsic: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 24 de gener al 28 de març. ONLINE! 
- Nivell bàsic 2: dimarts de 17.30 a 19 h. 
Del 25 de gener al 29 de març
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h. 
Del 25 de gener al 29 de març
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h. 
Del 24 de gener al 28 de març
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 24 de gener al 28 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Suplement de material per als grups  
presencials: 3 €
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, de l’International 
Women’s Club of Barcelona, i Patrícia 
Salvadó, traductora i professora

ENGLISH WITH TED TALKS                  

Dimecres de 19 a 20.30 h. Del 26 de 
gener al 30 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Nivell avançat. 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!
Amb Joe Woodward, professor d’anglès

CONVERSA EN CATALÀ                       

Dijous de 19 a 20 h. Del 27 de gener al 
31 de març
Preu: gratuït (10 hores)
Acabes d’arribar i encara no et fas enten-
dre 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 27 de gener al 
31 de març
Preu: gratuït (10 hores)
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
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TALLERS

COS I MENT                                       

IOGA                                                       

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h. Del 
26 de gener al 30 de març
- Grup B: dijous de 10.15 a 11.45 h. 27 de 
gener al 31 de març 

Preu: 79,86 € (15 hores)
A través de la presa de consciència del cos i 
de la ment, el ioga ens aporta calma, harmo-
nia i benestar. Crea pau mentre et mous i et 
carregues d’energia a través de la respiració, 
els estiraments, la relaxació i la meditació.
Amb Serafí del Arco, instructor de Hatha 
ioga, amb certificació de la Federació Es-
panyola de Ioga Satsanga (FEYS), i  
Laura Martínez, professora de Hatha ioga.

CORRECCIÓ POSTURAL                       

Dilluns de 10.30 a 11.30 h. Del 24 de ge-
ner al 28 de març
Preu: 41,33 € (8 hores)
Els mals hàbits ens poden fer adoptar unes 
postures incorrectes que tenen repercussió 
en la resta del cos. Prendrem consciència de 
les nostres postures i aprendrem a corre-
gir-les per gaudir d’una millor salut!
Amb talleristes d’Air Active, entrenament 
funcional, exercici físic i salut

APRENDRE A RESPIRAR                            

Dimecres de 17 a 18 h. Del 26 de gener 
al 30 de març

Preu: 53,24 € (10 hores)
La respiració ens ajuda a controlar el nostre 
sistema nerviós i a generar hàbits saludables, 
tot oxigenant el nostre organisme. No respiris 
per sobreviure, sinó per tenir més saviesa.
Porta la teva màrfega!
Amb Serafí del Arco, professor de ioga 
amb certificació de la Federació Espanyola 
de Ioga Satsanga (FEYS).
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SALUT SEXUAL EN DONES GRANS      

Dimecres de 17 a 18.30 h.  
Del 10 de febrer al 3 de març
Preu: gratuït (6 hores)
Crearem un espai de diàleg i intercanvi per 
entomar les vivències que tenim les dones 
al llarg del cicle vital, de la nostra salut i dels 
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

RESPIRACIÓ EMOCIONAL                       
I COL•LOQUI                                           

Dijous de 12 a 13.30 h. Del 27 de gener  
al 31 de març
Preu: gratuït (10 hores)
Necessitem prendre una pausa del tràfec del 
dia a dia i expressar què portem dins. Una 
respiració conscient i emocional ens ajudarà 
a conèixer-nos millor, a reduir l’estrès,  
l’ansietat i la por. Amb col·loqui posterior.
Amb Maria Roca, voluntària del Banc del 
Temps de Sarrià - Sant Gervasi

INFANTIL I JUVENIL                    

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

ARQUITECTURA I DISSENY                        
PER A INFANTS                                      

Dissabte 12 de febrer, d’11 a 13 h
Preu: 5,54 € (2 hores)
Suplement de material: 3 €
L’arquitectura i el disseny ens permeten 
integrar i conèixer conceptes del nostre entorn 
cultural i social. A partir de l’observació i l’anà-
lisi d’espais i d’objectes comuns, imaginarem i 
en crearem de nous!
Amb Montse Selva, llicenciada en història 
de l’art i en arquitectura
Per a infants a partir de 6 anys
 

CONSTRUCCIOMS AMB KAPLA        

Dissabte 5 de març, d’11.30 a 13 h
Preu: 4,16 € (1,5 h)
Si poguessis construir allò que volguessis, 
què projectaries? Una casa? Un castell? Una 
piràmide? Una cova? Fes volar la teva imagi-
nació i fes les teves construccions amb peces 
de fusta, però... alerta! Aplica la lògica o se 
t’esfondrà la construcció!
Amb Kapla Catalunya
Per a infants a partir de 5 anys
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TALLER DE MÀSCARES                          

Dissabte 12 de febrer, d’11 a 13 h
Preu: 8,80 € (2 hores)
Amb cartó, altres materials que tenim a 
l’abast i amb una dosi màgica d’imaginació, 
farem unes màscares ben xules per lluir 
aquest carnaval!
Amb Bea de Rivera Marinel·lo, directora 
d’art, dissenyadora gràfica i il·lustradora
Taller recomanat per a famílies amb infants 
de 6 a 12 anys

URBAN SKETCHING PER A INFANTS 

Dissabte 2 d’abril, d’11.30 a 12.30 h
Preu: gratuït (1 hora)
Vine a dibuixar la Casa per dins i per fora i 
desitja-li un bon 15è aniversari!
Amb l’Associació Urban Sketchers  
Barcelona
Edat recomanada: de 6 a 12 anys

GRAMÀTICA FANTÀSTICA                    
IL•LUSTRADA. FANZINE INFANTIL      

Dissabte 13 de febrer, 10.30 a 13.30 h
Preu: 8,31 € (3 hores —inclou 10 minuts 
de descans)
Desenvoluparem una història amb tècniques 
d’escriptura ràpida i algunes extretes de  
Gramàtica de la fantasia, de Gianni Rodari 
i, amb paper i tisora, elaborarem un fanzine 
sobre la nostra història!
Amb Marina Sáez, il·lustradora
Per a infants a partir de 6 anys

RIMA CONTRA EL FEIXISME                

Data pendent de confirmació. Consulta 
el web!
Utilitzarem la paraula i la música per desafiar 
els discursos de l’odi. Abordarem el mas-
clisme, el racisme, el bullying i l’homofòbia a 
través del hip hop i el rap i acabarem enre-
gistrant les nostres pròpies cançons.
Amb Versembrant 
Per a joves de 12 a 16 anys

TALLERS
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GENER

Dilluns 10 19 h
Exposició: Inauguració i visita guiada de «Bodegons», de Damià Montes

«Música Z»: Concert de piano i cant, amb Cristina Tena i Guillém 

Dimarts 12 19 h Presentació del llibre: Una història amb swing. La Locomotora Negra, 50 anys

Dijous 13 19 h
CÀPSULES VESPERTINES: No tinc forces. Prolegòmen per una  
fonamentació de la metafísica de la mandra. 3 € 
Xerrades ACIM: Manuel Sacristán Luzón, per Joaquim Sempere

DivenDres 14
17.30 h

20 h
CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: La Sentina presenta, Brutalismes. 3 € 

Dissabte 15 16 h Resolució de dubtes informàtics amb Banc del Temps 

Dilluns 17 19 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Pikovaya Dama, de P. I. Txaicovski. 4,5 €

Dimecres 19 19 h
CAFÈS CIENTÍFICS: L’estructura 3D de les proteïnes. 3 €
LES VEUS DE LA REPÚBLICA: L’aportació de les llibreries a la ciutat

Dijous 20 19 h Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 21 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon

Dissabte 22 10 h ITINERARI D’HISTÒRIA: El Sarrià de 1921

Dilluns 24 19 h «Música Z»: Grup de cambra Trio Almarts

Dimecres 26 19 h CAFÈS LITERARIS: Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster. 3 € 

DivenDres 28 17.30 h
20 h

CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Contemplant Howl & altres poemes. 3 €

Dissabte 29 12 h MATINAL INFANTIL: Sira, de la Cia. Ortiga. 3 € 

Dilluns 31 19 h Exposició: Inauguració de «Nascuda el 31 de novembre»

EXPOSICIONS:
Del 10 al 28 de gener: «Bodegons», de Damià Montes
Del 31 de gener al 22 de febrer: «Nascuda el 31 de novembre», d’Helena Anillo
Del 23 de febrer al 26 de març: «Altres escenaris possibles», de Nando Cruz

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

FEBRER

Dijous 3 19 h Xerrades ACIM: Giulia Adinolfi i el feminisme marxista, per Elena Grau

DivenDres 4 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon

Dissabte 5 11 h Nadons a la Casa Orlandai: El bosc màgic d’en Floc, amb Xiu Xiu. 3 €

Dilluns 7 19 h «Música Z»: Quartet de saxo

Dimecres 9 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Afganistan. Què està passant?  

Dijous 10 19 h CÀPSULES VESPERTINES: No tinc temps. De la manca de temps  
a la cronodiversitat. 3 €  

DivenDres 11
17.30 h

20 h
CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: DPROJECT 

Dissabte 12 16 h Resolució de dubtes informàtics amb Banc del Temps

Dilluns 14 19 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Don Pasquale, de G. Donizetti. 4,50 €

Dimecres 16 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: Seguir el rastre de les molècules. 3 €

Dijous 17 19 h Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 18 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon

Dilluns 21 19 h «Música Z»: Quintet Boadas  

Dimecres 23 19 h
CAFÈS LITERARIS: Arraianos, de Xose Luís Méndez Ferrín. 3 € 
Exposició: Xerrada inaugural «Altres escenaris possibles»

DivenDres 25
17.30 h

20 h
CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Maria Mendoza 
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Festa de Carnaval

Dissabte 26 12 h MATINAL FAMILIAR: Gran Festa de Carnaval Infantil, amb Els Salats. 3 €



30 / 31CALENDARI, EXPOSICIONS

MARÇ

Dimecres 2 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Violències masclistes. Més visibles que mai? 

Dijous 3 19 h Xerrades ACIM: Francisco Fernández Buey, per Jordi Mir

DivenDres 4 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon

Dissabte 5 12 h Vermut feminista

Dijous 10 19 h CÀPSULES VESPERTINES: No tinc feina. Ofecs i desfogaments de la 
vida intel·lectual. 3 € 

DivenDres 11
17.30 h

20 h
CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon 
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Picot presenta, Les ales de cavall. 3 €

Dissabte 12 16 h Resolució de dubtes informàtics amb Banc del Temps

Dilluns 14 19 h L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Classificació de les veus femenines. 4,5 €

Dimecres 16 19 h CAFÈS CIENTÍFICS: La comunicació entre neurones. 3 €

Dijous 17 19 h Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

DivenDres 18 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon 

Dissabte 19
10 h
12 h

Activitat especial: Festa de la primavera
MATINAL FAMILIAR: La Viatgera, amb la Cia. La Salada. 3 € 

Dimecres 23 19 h Xerrada: Cloenda dels actes del Centenari de l’agregació de Sarrià a 
Barcelona

DivenDres 25
17.30 h

20 h
CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon 
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Adama Foune Cissoko. 3 €

Dimecres 30 19 h CAFÈS LITERARIS: Los pasos incontables, de Ramon Saizarbitoria. 3 € 

ABRIL

DivenDres 1
17.30 h
18.30 h

20 h

CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon
ITINERARI D’HISTÒRIA: El Sarrià de 1921
IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Especial 15è Aniversari

Dissabte 2 Tot el
dia Activitat especial: 15è Aniversari de la Casa Orlandai 

Dijous 7 19 h Xerrades ACIM: Josep Fontana, per Gonzalo Pontón



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
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 dijous: de 8 a 21 h 
Divendres: de 8 a 22 h 
Dissabtes de 9 a 15 h 
Diumenge tancat
Telèfon: 93 119 00 37

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


