ACTIVITATS
TALLERS
PRIMAVERA
ABRIL-JUNY 2022

Casa Orlandai

CC Casa Orlandai

Imatge de la coberta:
Sant Joan 2019.
Fotografia: Lluís Morera “Avi Llop”
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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CASA ORLANDAI

LA CASA ORLANDAI
La Casa Orlandai és un centre cultural de gestió comunitària que fomenta l’art i la creativitat,
la convivència basada en el diàleg i el respecte
i la transformació social per a la construcció
d’una societat més justa. La cultura és la seva
eina i l’objectiu és fer de Sarrià un barri més
crític i cívic.
L’Associació Cultural Casa Orlandai
(ACCO) la formem persones, entitats i col·lectius vinculats al barri i som els encarregats de
gestionar l’equipament Casa Orlandai. Per al
funcionament del projecte és indispensable la
participació ciutadana, que està oberta a totes
les persones que desitgin formar-ne part.

Què fem a la Casa Orlandai?

l Activitats culturals, com ara concerts,

espectacles escènics, xerrades, taules
rodones, cinefòrums, exposicions, etc.
l Tallers i càpsules formatives, una
oferta que s’adreça a totes les franges d’edat.
l Cessió d’espais a aquelles entitats o
grups que ho sol·licitin, segons la normativa.
l Servei d’allotjament a les entitats sòcies.
l Suport a la creació: programa destinat

a les companyies d’arts escèniques,

proporcionant-los espais d’assaig per donar
suport a projectes artístics de nova creació.

Com participar-hi?

l Pots fer propostes sobre la programació de la Casa, els tallers, les exposicions,
temes de sostenibilitat, feminisme, economia
social i solidària i molt més, participant a les
comissions trimestrals.
l Pots fer-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

ENTITATS SÒCIES DE L’AC CASA ORLANDAI
Amical Vikimedia ❘ ASPASIM ❘ Associació Artistes de Sarrià ❘ Associació Blockchain Catalunya ❘ Associació Catalana de Dansa Lliure ❘
Associació Catalana de Dislèxia ❘ Associació
Catalana Investigacions Marxistes ❘ Associació Cedre per la Promoció Social ❘ Associació per la Cooperació Cat Sya ❘ Associació Cultural Indian Runners ❘ Associació de
Diablesses i Diables de Sarrià ❘ Associació
Free Gospel Choir ❘ Associació Grups, aprenentatge i salut ❘ Barcelona Nest ❘ Barcelona
Women’s Network ❘ Cafè Orlandai SCCL ❘

Club de Patchwork ❘ Comissió de Festes del
Roser de Sarrià ❘ Cor l’Antàrtida ❘ Europa Sense Murs ❘ Esplai Movi de Sarrià ❘ Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts ❘ Grup,
espai de psicoteràpia treball corporal ❘ Grup
Puntes de Coixí ❘ Grup d’usuaris CHMLC ❘ Illa de
l’Aire ❘ International Women’s Club Of Barcelona
❘ Nepal-Aki ❘ Plataforma Catalana de Suport al
Lobby Europeu de Dones ❘ Rotary Club de Barcelona - Sarrià ❘ Societat Tolkien ❘ Som natura ❘
Streets of India ❘ Teatrerus Orlandai ❘ Toastmasters International ❘ Urban Sketching Barcelona
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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.barcelona.cat/cccasaorlandai) per accedir a la informació més actualitzada.

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES
Dilluns, a les 19 h
Entrada: 4,50 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
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.

LA TRILOGIA MOZART-DAPONTE

NORMA, DE VINCENZO BELLINI

25 d’abril
Al Liceu ofereixen de manera consecutiva,
a mode de cicle o festival, les tres magnífiques òperes fruit de la col·laboració de
Mozart (música) i Daponte (text). Es tracta
de Così fan tutte, Don Giovanni i Le nozze
di Figaro, sota la batuta de Marc Minkowski
i la posada en escena d’Ivan Alexandre. Un
viatge en tres episodis, tessel·les d’un extraordinari mosaic.

13 de juny
Norma, la sacerdotessa i líder espiritual de la
rebel·lió contra els romans, estima Pollione,
el cap de la força d’ocupació que vol oprimir
el seu poble i amb qui ha tingut dos fills. Una
traïció que amenaça la supervivència de la
comunitat. Aquesta extraordinària producció
signada per Àlex Ollé per a la Royal Opera
House de Londres actualitza Norma situant-la
en el context d’una religió opressora.

WOZZECK, D’ALBAN BERG
16 de maig
El 5 de maig de 1914, Alban Berg va assistir a
la primera representació del Woyzeck teatral
del dramaturg Georg Büchner. Impactat per
la història, decideix convertir-la en òpera
i l’any 1922 clou la partitura integrant en
l’argument la seva pròpia experiència com a
treballador del Ministeri de Guerra durant la I
Guerra Mundial. La brutalitat i la desesperança d’una societat ofegada pels horrors
bèl·lics s’evoquen des de la seva estrena.

ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS CIENTÍFICS: L’EVOLUCIÓ HUMANA. 150 ANYS DESPRÉS DE DARWIN
Dimecres, a les 19 h
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Enguany fa 150 anys des de la publicació de The Descent of Man, and Selection in relation to
sex, de Charles Darwin. Juntament amb L’origen de les espècies i Les expressions dels homes
i els animals van ser els tres llibres crucials que van posar la reflexió darwiniana, no només en
l’evolució de les espècies sinó també en la nostra. Per això ens aproparem a la nostra història i
els seus mètodes d’estudi.
Organitza: Cristina Junyent, de la Fundació Ciència en Societat

LES ADAPTACIONS MORFOLÒGIQUES
QUE ENS HAN FET HUMANS

L’EVIDÈNCIA GENÒMICA
DE L’EVOLUCIÓ HUMANA

20 d’abril

15 de juny

Els humans compartim moltes característiques morfològiques amb els grans simis
antropomorfs actuals, però també presentem
característiques úniques relacionades amb
el bipedisme habitual, la manipulació, la
cognició, la dieta i el comportament sociosexual. Quin va ser l’ordre d’aparició d’aquestes
peculiaritats humanes?

El procés que genera la diversitat biològica,
inclosa la humana, l’entenem com un arbre
genealògic que relliga tots els individus i totes les espècies. El procés es pot reconstruir
amb l’anàlisi del DNA antic que actualment
permet de veure les branques senceres, però
també hi ha hagut relacions entre les branques. Com es poden detectar?

Amb David M. Alba, de l’Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont

Amb Francesc Calafell del Departament de
Ciències Experimentals i de la Salut de la
UPF

MUSARANYES FÒSSILS I HOMÍNIDS
18 de maig
Associats als jaciments paleontològics molt
sovint es troben fòssils de petits mamífers
com les musaranyes. Per les característiques
biològiques d’aquests organismes, els especialistes els fan servir com a indicadors paleoecològics. Com són aquests organismes i
per què donen tanta informació? Quines són
les relacions que tenen en els jaciments on
es troben homínids i humans?
Amb Marc Furió, del Departament de Geologia de la UAB

ACTIVITATS: CICLES
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LES VEUS DE LA REPÚBLICA
Dimecres, a les 19 h Entrada gratuïta (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.
barcelona.cat/cccasaorlandai)
Les Veus de la República és un espai de debat sobre aspectes relacionats amb l’organització
de la cosa pública (res publica). Ponents i ciutadania parlem de política, sociologia, comunicació, història, economia... des d’una perspectiva teòrica però també pràctica i vivencial.
Organitza: Elsa Corominas i Marta Masats

UCRAÏNA – RÚSSIA:
LES CARES B DEL CONFLICTE

+ BICIS = + IGUALTAT. MOBILITAT
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

11 de maig

8 de juny

La guerra a Europa ens ha esclatat a la cara,
i tot són preguntes. Com s’ha arribat fins
aquí? Què ha portat a Rússia envair un territori? Era evitable? Què ha passat a Ucraïna
des del 2014? I l’OTAN? Què sabem del que
passa a Rússia avui més enllà de la repressió?
Més enllà dels impactes a la curta com la crisi
humanitària o la crisi energètica? Quines conseqüències pot tenir en la geopolítica?
Amb Rafael Grasa, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de
la UAB.
Zarina Kulaeva, antropòloga i màster en drets
humans, democràcia i globalització per la
UOC.

Infraestructures ciclistes: no hi ha qualitat
sense paritat. L’ús per part de les dones i
nenes de les infraestructures ciclistes esdevé
l’indicador de qualitat. Si no s’atrau a usuàries
a la xarxa és que el disseny ha fracassat.
Una mirada 360 graus garanteix, amb els
criteris de gènere en ment, un disseny de
qualitat i amb ambició d’ús universal.
De la mateixa manera que el disseny
d’accessibilitat universal es considera
el paradigma del disseny urbà, la paritat de
gènere en l’ús de les infraestructures ciclistes
esdevenen l’indicador d’èxit o fracàs de
les mateixes. Està clar que, fins ara, s’ha
fracassat.
Amb María Ramos, enginyera superior forestal
i consultora independent de sostenibilitat
urbana, mobilitat, espai públic i indicadors.
Susana Serantes, ciclista, promotora i impulsora d’experiències cicloturístiques, directora
del GN6 Women Cycling Team, llicenciada en
dret i postgraduada en desenvolupament.

ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS: «PERSONATGES DESENCAIXATS»
Dimecres, a les 19 h
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Sempre és un bon moment per parlar de persones que no encaixen dins la societat en la qual
els ha tocat viure. No només per la seva recurrència com a tema literari, sinó perquè el moment
històric, el lloc i la situació en què es (re)produeixen poden ser molt diversos entre si. I és que,
malgrat aquestes diferències, tots tenen en comú que la seva forma de ser i de viure els porta
a la marginació i, moltes vegades, al sofriment. En aquest cicle ens endinsarem en el món de
tres personatges desencaixats, des de les seves peripècies més còmiques i inversemblants fins
a les seves emocions i lluites psicològiques i morals més profundes contra l’ordre establert.
Cicle en col·laboració amb L’Avenç. Organitza: Tina Angrill i Ferran Muñoz Jofre

EL VIGILANT EN EL CAMP DE SÈGOL,
DE J.D. SALINGER (1951)
4 de maig

Controvertida des del mateix moment de la
seva publicació –per motius com ara la manera
com s’abordaven la sexualitat o el consum
d’alcohol–, El vigilant en el camp de sègol ha
esdevingut un clàssic del nostre temps. El seu
protagonista, l’adolescent Holden Caulfield,
viu amb angoixa el fet de fer-se gran, l’haver
de passar a formar part del món adult; un món
davant del qual sempre s’ha mostrat crític. En
aquesta sessió ens preguntarem com ha aguantat el pas del temps i com la llegim avui en dia.
Amb Anna Ballbona, escriptora i periodista

APUNTS DEL SUBSÒL.
FIÓDOR DOSTOIEVSKI (1864)
25 de maig
Escrita en un moment d’enorme agitació
social a Rússia i de gran turment personal,
Apunts del subsòl reflecteix les lluites psicològiques i morals de Dostoievski per trobar els
fonaments de la condició humana i el sentit de
la nostra vida. El protagonista és un funcionari
fracassat, un home sense identitat ni nom
que, des del subsòl, reconstruirà episodis del
seu passat tot escrivint uns apunts sincers

i lúcids. Aquest antiheroi extraordinari –en
lluita constant amb si mateix– manifesta
una consciència radical dels mals de la seva
època: articula una crítica profunda als qui
fan del racionalisme i el positivisme els eixos
vertebradors de la vida, com si tot es pogués
reduir a postulats científics i de la ciència en
poguéssim esperar un progrés social real.
Amb Miquel Cabal Guarro, traductor de l’obra
i professor de Traducció i de Literatura russa
del segle XX a la UB i la UPF.

L’AMPLA MAR DELS SARGASSOS,
DE JEAN RHYS (1966)
29 de juny
Si bé Jean Rhys narra la vida d’Antoinette
Cosway, la primera senyora de Rochester
–l’enigmàtic personatge de la novel•la Jane
Eyre: l’esposa que va viure tancada a les golfes de Thornfield Hall–, aquesta no és pas una
simple continuació del personatge esbossat
per Charlotte Brontë –com tampoc és L’ampla
mar dels Sargassos un pastitx enginyós de
Jane Eyre. Gràcies a la imaginació i a la impecable escriptura de l’autora, assistirem a la
recerca d’un món propi d’un dels personatges
femenins més esquinçats i fascinants de la
literatura del segle XX.
Amb Simona Škrabec, escriptora, traductora
i professora de literatura comparada.

ACTIVITATS: CICLES
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CÀPSULES VESPERTINES: «VINCLES I LLIGAMS»
Dijous, a les 19 h
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Un dels trets més decisius del nostre caràcter és la manera com entenem i enfoquem les
nostres relacions, ja sigui amb l’entorn o amb les persones que ens envolten –com així també
com convivim amb l’omnipresència de nosaltres mateixes. I és que fins i tot evitar, fugir, obviar
o malmetre un vincle pot ser una demostració més de com d’important ens és aquest, de com
d’aferrats ens sentim encara al seu objecte. En aquest cicle ens aproparem als lligams que
teixim amb el propi cos i coneixerem pràctiques artístiques que han fet front a situacions de
violència tot prioritzant l’afecte i els vincles.
Organitza: Ferran Muñoz Jofre

COMUNITATS DEL TACTE:
AMISTAT, ACTIVISME I CREATIVITAT
EN CONTEXTOS LGTBIFÒBICS

EL COS TRANS I LES SEVES
MÚLTIPLES DIFICULTATS SOCIALS

12 de maig

En aquesta sessió abordarem l’amor propi
i el respecte cap al propi cos tant des de la
perspectiva trans com des de la dissidència
en general –no cal ser trans per tenir un cos
no normatiu. Partint de la base que qualsevol
cos és vàlid, ens centrarem en els cossos i
les masculinitats dissidents que no obeeixen
el cànon hegemònic: un cant a l’amor cap al
propi cos i a l’acceptació de totes les
possibles masculinitats.

La sessió rastrejarà un conjunt de pràctiques
artístiques contemporànies que es mouen
entre l’activisme, la performance i el crit
existencial. Les violències viscudes per les
comunitats LGTBI han estat compartides i
visibilitzades per tot un conjunt de creadores
que han utilitzat la potència de la imaginació,
els vincles generats per la teatralitat de certes accions o l’impacte estètic de la
producció artística com a eines de supervivència i de confrontació. Les obres d’artistes
com Pepe Espaliú, Aimar Pérez Galí o Lía
García (La Novia Sirena) ens serviran com a
far artístic per a il·luminar els malestars vinculats a l’esclat de la sida o als transfeminicidis i
com a propostes capaces de generar afectuoses comunitats del tacte.
Amb Víctor Ramírez Tur, Doctor en Història
de l’Art i professor a la UB i a la UAB

9 de juny

Amb Max Morón, activista trans
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L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES
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...
(Cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)

SWIMMING POOL
Teatre
Divendres 6 de maig, a les 20 h (versió 1)
Dissabte 7 de maig, a les 18 h (versió 2)
Dos germans. Les seves parelles. Una
piscina buida. Tres elements que componen
la vida d’una família, una vida que es veu
condicionada per la influència dels pares,
que sempre hi són encara que mai se’ls
vegi. El fullatge caient de la tardor, el fred
gelat de l’hivern i el florir de la primavera
ajuden a definir les relacions amb aquells
que més estimem.
Swimming pool està escrita perquè, prèviament, es pugui triar el gènere i la identitat
sexual dels quatre personatges, obrint una
possibilitat que pocs cops es dona: donar
vida a un mateix text a través de diferents
propostes de personatges. I això és el que
han fet: muntar dues versions de Swimming
pool amb els mateixos actors. D’aquesta
manera l’espectador que vulgui podrà veure
dues posades en escena diferents en divendres i, excepcionalment, també en dissabte.
LA NIT IL•LUSTRADA
Nit artística i literària
13 de maig
La llibreria A peu de pàgina porta a la Casa
una nit ben diferent, il·lustrada i literària.
S’hi llegiran textos d’autors clàssics i actuals, que s’acompanyaran d’il·lustracions
i música en directe. Tot plegat en un dels
espais més emblemàtics de la Casa: el Cafè
Orlandai!

PELE MACLEOD
Música
27 de maig
És el nom artístic del projecte musical de
Pele Bernial. En els seus concerts sonen
cançons del pop més contundent així com
disco, funk, folk i fins i tot havaneres!
Temes amb lletres sempre positives perfectes per celebrar, al Pati d’en Marcel,
el 35è aniversari de l’Antàrtida.
COSES SÈRIES
Dansa contemporània
10 de juny
Espectacle interpretat per un duet de dansa
contemporània, acrobàcia i hip-hop que utilitza el teatre i l’humor per apropar la dansa
a tots els públics.
Coreografiat i interpretat per Guillem Batlle
i Vlad Ion
ANGELADORRRM (L’ALTERNATIVA!)
17 de juny, a les 22 h
Angeladorrrm fa referència a l’inconscient i
als somnis que poblen el repertori de la mateixa compositora, cantant i guitarrista.
La seva música oscil·la entre el xiuxiueig i el
crit. Un pop rabiós a base de guitarres afilades i lletres que giren al voltant de la família,
les amistats i què significa fer-se gran. El seu
so es defineix per una mescla de base folk
amb nostàlgia pel shoegaze i el dream pop
dels noranta. Musicalment beu de grups com
Big Thief, Yo La Tengo, My Bloody Valentine
i les catalanes Rombo.
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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.
RUTA PER LA BARCELONA LGTBI
Dissabte 18 de juny, de 10 a 12.30 h
Amb Salvador Lou, de La Barcelona Rebelde
Vegeu pàgina 20
+ BICIS = + IGUALTAT. MOBILITAT
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Dimecres 8 de juny, 19 h
Amb Amb María Ramos i Susana Serantes

TALLERS
COLLAGE EN CÀPSULA
Dissabte 11 de juny, d’11 a 14 h
Taller per a dones (espai no mixt)
Amb Irene de la Herrán i Cristina Rivera, de
Femme Collage
Vegeu pàgina 22
FEMMZINE. TALLER D’AUTOEDICIÓ
Divendres 13 de maig de 17 a 20 h
Amb Gelen Jeleton, artista, d'Una Archiva del
DIY i Autoeditoras: hacemos femzines
Vegeu pàgina 22

Vegeu pàgina 7
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!

ACTIVITATS: CICLES

MATINALS FAMILIARS
Dissabtes al matí
Entrada: 3 € (infants 0-3 gratuït)
Cicle d’espectacles de petit format per a tota la família de música, teatre, dansa i molt més!
Cal una inscripció per a cada persona que assisteixi a l’activitat a www.casaorlandai.cat o
www.barcelona.cat/cccasaorlandai (excepte infants de 0-3 anys).

COTÓ

EL SECRET DE LA DETECTIVA KLAUS

Titelles

Contacontes teatralitzat al Pati d’en Marcel

14 de maig, a les 12 h
Al poble de Conill-Conillam hi viuen molts
conills i molt diferents. Un d’ells és en Cotó,
que té una orella caiguda i això no li agrada gens. Tip de les riotes dels seus amics
decideix marxar del poble. En una clariana
del bosc coneix una divertida herbolària que
li farà entendre que el millor per ser feliç és
acceptar-se un mateix.

4 de juny, a les 12 h
Gratuït
La detectiva Klaus és una investigadora curiosa i divertida capaç de resoldre els enigmes més difícils! Aquesta vegada però, no
aconsegueix resoldre el secret que amaguen
uns objectes i llibres estranys que han arribat
a les seves mans...

Amb la Cia. Txo titelles
Espectacle recomanat a partir de 3 anys

Fent un viatge a través d’alguns dels contes
més coneguts pels menuts de casa, com
La Caputxeta, Els tres porquets, El Patufet
o Hansel i Gretel... descobrirem el veritable
secret de la detectiva Klaus.
Al final del conta contes, repartirem un petit
desplegable a cada infant perquè pugui imaginar, inventar i explicar una història nova!
Espectacle recomanat per a infants
a partir de 3 anys
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ACTIVITATS: CICLES

JOCS SOTA LA PALMERA
6 de maig i 3 de juny
Cada primer divendres de mes ens trobem, al
Pati d’en Marcel, per descobrir i jugar a jocs
de taula i altres jocs tradicionals. Hi trobaràs
una selecció especial pensada per a infants
d’entre 4 i 12 anys i les seves famílies.
T’hi esperem!
Espai dinamitzat per la Cooperativa Tata Inti

CONTES SOTA L’ESCALA
Els divendres, a les 17.30 h
Del 22 d’abril al 10 de juny
Entrada gratuïta (cal inscripció prèvia a
www.casaorlandai.cat i www.barcelona.
cat/cccasaorlandai, a nom de la persona
adulta, una per a cada persona que assisteixi a l’activitat)
Els divendres ens trobem, en algun espai de
la Casa, per explicar un conte d’autor. Un
de ben xulo! Després, encara ens quedarà
una estona per jugar plegades o fer un taller
cada vegada amb una nova proposta.
A càrrec d’Àurea Ayon
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
30 d’abril, a les 11.30 h
Un viatge musical per als més petits dins d’un
bosc màgic a través de sensacions, sons,
colors i sobretot música, amb la companyia
del follet Floc.
A càrrec de la Cia. Xiu Xiu
Espectacle recomanat per a famílies amb
infants d’entre 0 i 6 anys

ACTIVITATS: EXPOSICIONS

EXPOSICIONS
«FRAGILE», DE MARIA JOSEP ROSANAS
Fins al 22 d’abril
És una sèrie de quadres que es gesta durant
el primer confinament, el 2020. L’artista va
sentir la necessitat d’expressar tot el que
passava col·lectivament i personalment.
A través de la pintura canalitzà tot de canvis
que estava experimentant de forma molt
ràpida i, d’aquella necessitat expressiva,
sorgeix aquesta sèrie.

«ACOMPANYA’M»
Del 26 d’abril al 30 de maig
Un recorregut en imatges al voltant de la
transició a la vida adulta de les persones
amb diversitat funcional de la Fundació
Boscana. Tots els materials que hi trobareu
estan elaborats per les persones usuàries
i alineats amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS).
26 d’abril, a les 18 h
Xerrada inaugural a càrrec de l’entitat

«I TU QUÈ PINTES,
PER LA SALUT MENTAL?»
Del 2 al 27 de maig
Aquesta exposició és una iniciativa del Grup
Antiestigma dels Serveis de Rehabilitació
Comunitària de Les Corts i de Sarrià - Sant
Gervasi del Grup CHM Salut Mental. Està
oberta a la participació col·lectiva i et convidem a formar-ne part portant la teva obra a
la Casa Orlandai abans del 25 d’abril.
2 de maig, a les 17 h
Presentació i inauguració de l’exposició amb
membres de l’entitat.

18 de maig, a les 18 h
Micro obert: I tu què dius, per la salut
mental? Porta els teus escrits, poemes,
textos o la teva experiència i comparteix-los
amb nosaltres.

«LA PALMA, UNA MIRADA
D’IMPOTÈNCIA», D’EDUARD ARIÑO
De l’1 al 27 de juny
Quatre mesos després de la fi de l’erupció
volcànica de La Palma, els seus habitants
encara en pateixen les conseqüències i,
a dia d’avui, treballen en la recuperació de
l’illa i les seves llars.
Aquest projecte és un recull de fotografies
que volen plasmar les noves circumstàncies
en les quals viuen els palmers. Des de
tasques relacionades amb la recollida de
cendra fins al patiment psicològic de les
persones afectades.

«MEMÒRIA FOTOGRÀFICA DE L’HABITATGE A SARRIÀ – SANT GERVASI»
De l’1 al 30 de juny
Aquesta mostra vol recuperar la memòria de
tipologies d’habitatge poc presents a l’imaginari actual dels barris de Sarrià - Sant Gervasi, com ara l’autoconstrucció a Can Caralleu,
les masies tradicionals o la promoció sindical
del CADCI.
Aquesta exposició està codissenyada amb la
Taula de Memòria de Sarrià - Sant Gervasi,
dins el programa de Memòria de les lluites per
l’habitatge a Barcelona, impulsat per la Regidoria de Memòria Democràtica en col·laboració amb el Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
1 de juny, a les 18 h
Xerrada inaugural i presentació

ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

14/ 15

PROGRAMACIÓ EPECIAL
SARRIÀ, BARRI EDUCADOR:
CICLE DE DEBATS EDUCATIUS
Les trajectòries educatives dels i les joves
de Sarrià - Sant Gervasi: una aproximació
a la realitat socioeducativa del territori
4 de maig, a les 18.30 h
Explorarem i aprofundirem en la realitat socioeducativa dels joves que viuen o estudien
al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a partir de
l’anàlisi realitzada amb les dades de registre
d’alumnes de Catalunya (RALC). Aquestes
han estat cedides pel Departament d’Educació i s’hi identifiquen les principals trajectòries acadèmiques del jovent en la transició a
l’educació postobligatòria.
Aquest estudi de dades ha estat un encàrrec
de l’equip de coordinació del projecte Sarrià,
barri educador, finançat amb la Beca Ciutat
de Barcelona.
Amb Marina Elias Andreu, doctora en sociologia del departament de Sociologia de la UB
i investigadora del CRIT.
Albert Sánchez Gelabert, doctor en sociologia
i investigador del Departament de Sociologia
de la UAB
Educació a temps complet. Experiències
d’educació 360º d’altres territoris
25 de maig, a les 18.30 h
El projecte Sarrià, barri educador és una
iniciativa comunitària que treballa per fer del
barri un territori educador a partir del treball
enxarxat, coordinat i col·laboratiu entre els
diferents agents de la comunitat educativa.
En aquesta sessió, podrem conèixer experiències d’educació 360º d’altres territoris a
través de qui les impulsa i desenvolupa.
No t’ho perdis!
Consulta el web per a més informació

35 ANYS DE L’ANTÀRTIDA
27 i 28 de maig
La mítica escola de música l’Antàrtida fa ni
més ni menys que 35 anys! T’has quedat glaçada, eh? T’esperem per celebrar-ho a la Casa
amb alguns dels actes que hi programen:
Divendres 27 de maig
Concert amb Pele Macleod (vegeu pàg. 10)
Dissabte 28 de maig
12.30 h Concert amb Quartet Melt, al Cafè
Orlandai
16.30 - 18.30 h Petits concerts de piano i
espectacle teatral amb la Cia. La Intolerante
20.30 h Concert amb la Big Band de
l’Antàrtida, al Pati d’en Marcel.
Per molts anys més, antàrtics!
Ah! I no et perdis tota la resta d’actes que
faran pel barri!

REVETLLA DE SANT JOAN
23 de juny
Com cada any, celebrarem la Revetlla de
Sant Joan al barri!!! Sopar de revetlla a càrrec del Cafè Orlandai Cooperativa, rebuda
de la flama del Canigó i ball a ritme de focs i
petards!! T’hi esperem!!

ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

CICLE D’AGRICULTURA SOSTENIBLE

Amb motiu d’aquest dia, que tant ens
agrada celebrar, agrupem diverses activitats
per moure l’esquelet i connectar amb els
meravellosos efectes que té la dansa en els
nostres cossos!!!

Del 30 de maig al 12 de juny
Juntament amb la resta d’equipaments municipals del Districte organitzem un seguit
d’activitats relacionades amb l’agricultura
sostenible i de proximitat.

Divendres 29 d’abril
18 h Mostra de l’Associació Catalana de
Dansa lliure

Tast de vins i olis, amb la Cooperativa
L’Olivera

19 h Actuació sorpresa

30 d’abril, de 10 a 13 h
Taller de dansa. 2a pràctica creativa, amb
la coreògrafa Iera Delp
Aquest taller forma part del programa de les
PAA: Pràctiques Artístiques Amateurs.
Aquestes són una sèrie d’activitats entorn
a la dansa i el moviment en les quals entenem el cos com un espai de possibilitats
expressives i creatives amb què travessem
i experimentem processos artístics. No cal
que tinguis experiència prèvia.
Organitza: Elclimamola i Casa Orlandai

Divendres 10 de juny, a les 18.30 h
Entrada: 4,50 €
Vine a tastar i conèixer alguns dels vins i olis
que produeix aquesta cooperativa a Vallbona
de les Monges i a Can Calopa de Dalt (Collserola). Un projecte d’agricultura sostenible
i inclusió social que has de conèixer.
Jornada de portes obertes a l’Espai
Gardenyes i altres activitats

Dissabte 11 de juny, a partir de les 11 h
Vine a descobrir l’hort comunitari de Sarrià i
a conèixer com funciona i s’organitza, de la
mà de membres de l’assemblea que gestiona
l’espai. A més podràs gaudir d’activitats
organitzades per l’ocasió.

Marató de dansa

Tot el dia!
Vine i atreveix-te a provar tots els estils de
dansa que vulguis i et vinguin de gust!!!
Aquest dia la Casa es convertirà en un espai
on la dansa ocuparà cada racó perquè
puguis provar nous estils, gaudir els que ja
coneixes i donar-ho tot!
Tallers gratuïts. Inscripcions i informació al
web

DIA DE LES PERSONES REFUGIADES
21 de juny
La Plataforma Sarrià - Sant Gervasi Refugi,
juntament amb la Casa Orlandai i en el
marc del Programa de Justícia Global del
Districte, organitzen una jornada de reflexió
i programació d’activitats al voltant del Dia
Mundial de les Persones Refugiades.
Consulta tota la programació al web

ACTIVITATS: SESSIONS OBERTES. SERVEIS

SESSIONS OBERTES
Propostes d’activitats de les associacions
i grups associats al CC Casa Orlandai, que
organitzen i gestionen de manera coordinada amb el centre.

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ
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AMICAL WIKIMEDIA

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

21 d’abril, 19 de maig i 16 de juny, a les 19 h
Tertúlies sobre història de Sarrià.
Cada 3r dijous de mes. És un projecte
impulsat conjuntament pel Centre Excursionista Els Blaus i l’AC Casa Orlandai, obert
a totes les entitats i particulars.
Més informació:

https://tallerhistoriasarria.wixsite.com/inici

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DANSA
LLIURE
28 d’abril, 26 de maig i 30 de juny, a les
18.15 h

Sessions obertes de dansa lliure
L’Associació Catalana de Dansa lliure et
convida a descobrir el món de la dansa i el
moviment lliure els últims dijous de mes

XERRADES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES
Dijous, a les 19 h
5 de maig

La militarització d’Europa, amb Teresa de
Fortuny. Llicenciada en Física i investigadora
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
2 de juny

La classe obrera protagonista de la transició, amb Josep Maria Rodríguez Rovira.
Treballador de la construcció, enginyer i
dirigent de Comissions Obreres i del PSUC

SERVEIS
CAFÈ ORLANDAI COOPERATIVA
Servei de cafeteria al bell mig de Sarrià, amb
espais interiors i exteriors, tapes, “platillos” i
entrepans, serveis per a grups, activitats...
cafeorlandai.cat, cafeorlandai@gmail.com
PUNT D’INFORMACIÓ
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: dimecres de 17 a 19 h. Atenció online:
bancdeltemps@casaorlandai.cat
Dissabtes 9 d’abril, 14 de maig i 11 de juny,
a les 17 h
Resolució de dubtes informàtics, amb Mina
Albarracín. Pregunta tot allò que vulguis saber
sobre l’ús del teu ordinador, mòbil o tauleta!

TALLERS

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS

Període d’inscripció
Per a l’alumnat dels tallers d’hivern
2022: a partir del 28 de març, a les 10 h.
Inscripció presencial i virtual.

Per a nou alumnat i nous tallers: a partir
del 4 d’abril, a les 10 h. Inscripció presencial i virtual.

Inscripció presencial: de dilluns a divendres 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

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS ALS TALLERS
Cal tenir en compte que:
• El torn d’inscripció als tallers és per rigorós
ordre d’arribada. No es podrà matricular
més de quatre persones a un mateix taller.
La matriculació es farà efectiva un cop s’hagi
abonat l’import corresponent. En cas contrari,
la Casa Orlandai es reserva el dret d’anul·lar la
inscripció.
• Les places als tallers són limitades. L’ordre de reserva de places seguirà l’ordre
cronològic de pagament.
• El pagament del tallers es pot fer presencialment (amb targeta bancària o transferència
bancària) o en línia. No s’admet pagament en
metàl·lic.
• En cas que calgui fer devolucions dels imports de les matrícules dels tallers, s’aplicaran
els Articles 68 i següents de la Llei General
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Es podrà sol·licitar la devolució de la quota
del taller abans que hagin transcorregut 14
dies naturals des de la data en què hagi estat
formalitzada la inscripció. Passat aquest termini, no es faran devolucions. Les devolucions
es faran efectives com a màxim en 14 dies
naturals des de la seva sol·licitud.
• Les devolucions recollides per una tercera
persona hauran d’anar acompanyades d’una
autorització expressa.
• En cas de no assolir el mínim nombre
d’inscripcions a un taller, l’organització es
reserva el dret d’anul·lar-lo, amb el retorn
íntegre de la quota de matriculació. En
aquest cas és indispensable presentar el full
d’inscripció i un certificat o document bancari
on hi consti el número de compte bancari, per
poder fer l’abonament.

TALLERS

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 sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament
de l’activitat a la qual t’hagis inscrit de forma
presencial (atès que aquesta circumstància
pot restringir l’accés a l’equipament) el centre
podrà adaptar l’activitat per tal que es pugui
realitzar en format virtual i es reserva el dret a
canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
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Preus
La Casa Orlandai s’acull als preus públics del
Districte de Sarrià - Sant Gervasi per al 2022,
aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
• Taller genèric 1: 4,40 €/hora
• Taller genèric 2: 3,62 €/hora
• Taller especialitzat: 6,09 €/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 material 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

CULTURA I ARTS
APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA
Divendres de 10.30 a 12 h. Del 22 d’abril
al 17 de juny
Preu: 71,87 € (13,5 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

BLOCKCHAIN. L’INTERNET DE VALOR
Dilluns de 19 a 20.30 h
25 d’abril: Introducció a les criptomonedes
23 de maig: Introducció a la tecnologia
Blockchain
13 de juny: Blockchain i ODS
Preu: 7,99 € cada sessió (1,5 h)
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
Blockchain Catalunya

HISTÒRIA DE BARCELONA
A PEU DE CARRER
Dijous de 10 a 12 h. Del 28 d’abril al 16
de juny
Preu: 70,28 € (16 hores)

Rutes culturals per Barcelona on descobrirem la història i els racons més insospitats
mentre passegem. Consulta les rutes al web!
Amb Meritxell Carreres, AdaptamBCN,
Barcelonauta i Guia Oficial de Catalunya

RUTA PER LA BARCELONA LGTBI
N
Dissabte 18 de juny, de 10 a 12.30 h
Preu: 10,99 € (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

ITINERARI D’HISTÒRIA: SARRIÀ 1921
Dissabte 4 de juny, de 10 a 11.30 h
Preu: 6,59 € (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

TALLERS
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SOSTENIBILITAT
JARDINERIA
Dijous de 17.30 a 19 h. Del 2 al 16 de
juny
Preu: 23,96 € (4,5 hores)
Aprendrem a crear i cuidar un petit espai
verd on plantar-hi plantes comestibles, aromàtiques, remeieres... Aprendrem a cuidar
de les plantes que ens cuiden!
Amb Anna Valderrama, educadora agroambiental

HORTICULTURA

Dijous de 19 a 21 h. Del 28 d’abril
al 16 de juny

N

Dissabte 4 de juny. De 10.30 a 13.30 h
Preu: 15,97 € (3 hores)

Dissenyarem els elements principals d’un
hort ecològic a la terra o al balcó: com
ubicar els bancals i els camins? Quins són
els marcs de plantació per cada cultiu? Com
podem rotar-los i associar-los entre ells?
Explicarem també les diferències i paral·lelismes entre l’hort en recipients i l’hort en terra,
tot repassant-ne la base comú i abordant les
tècniques específiques per cultivar en balcó,
ja sigui en un test, en una taula de cultiu o en
un hort vertical.
Amb Arnau Montserrat, de Remenat

CUINA CREATIVA DEL BENESTAR

N

Preu: 85,18 € (16 hores)
Coneixerem les bases d’un procés de
benestar nutricional a través de la creativitat.
Aprofundirem en conceptes com l’equilibri i
l’energia, prepararem esmorzars saludables,
menjars inspiradors, farem sopars lleugers a
la vegada que creatius i snacks saludables
pel nostre dia a dia!
Amb Herminia Abellán, coach nutricional

FES EL TEU TEST DE FELTRE!
Dissabte 11 de juny, de 10.30 a 13 h

N

Preu: 13,31 € (2,5 hores)
Aprendrem la tècnica bàsica d’enfeltrar amb
aigua i sabó per a fer un bol, que podràs utilitzar com a recipient o com un test perfecte
per a les plantes!
No oblidis dur una tovalloleta petita o una
estoreta de canya
Amb Susana Nettleton Lasheras, artista
tèxtil

TALLERS

EXPRESSIÓ CREATIVA
ART I ESCRIPTURA
URBAN SKETCHING
Dijous de 17.30 a 19.30 h. Del 21 d’abril
al 16 de juny
(Dijous 5 i 12 de maig no hi ha sessió)
Preu: 74,54 € (14 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; les
altres, per diversos espais de la ciutat!
Amb Karin Astrid Eppendahl, il·lustradora

COLLAGE EN CÀPSULA
Dissabte 11 de juny, d’11 a 14 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, fotografies, 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 d’empoderament 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

CAL·LIGRAFIA ÀRAB

N

Dimecres 1 de juny, de 18 a 20 h
Preu: gratuït (2 hores)
Aprendrem les bases de la cal·ligrafia àrab
Nasji i ens aproximarem a les similituds que
compartim les cultures àrabs i catalana.

Amb alQantara, Institut d’Estudis Culturals
i Lingüístics, i organitzada en xarxa amb
la Fundació Bayt al-Thaqafa en el marc de
les Jornades Gatzara.

FEMMZINE. TALLER D’AUTOEDICIÓ
N
Divendres 13 de maig de 17 a 20 h
Preu: 15,97 € (3 hores)
Farem fanzines, publicacions autoeditades
en paper, personals, a partir de les nostres
pròpies històries compartides.
Veurem el fanzine com una eina per a explicar històries. Farem una breu introducció
al món del fanzine i experimentarem amb
diverses tècniques d’ús comú en aquestes
publicacions com el collage, segells, dibuix,
enquadernació bàsica a partir d’un full... per
construir el nostre propi perzine (publicació
autogestionada biogràfica).

Amb Gelen Jeleton, artista, d’Una Archiva
del DIY i Autoeditoras: hacemos femzines

TALLERS
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EXPRESSIÓ CORPORAL
CANT COL•LECTIU

N

Dimecres de 19 a 20.30 h.
Del 27 d’abril al 15 de juny
Preu: 63,89 € (12 hores)
Treballarem la relació entre moviment i so i
les seves possibilitats, la consciència del cos
i la respiració i el reconeixement de les nostres veus. 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

TALLER D’ESPAI CREATIU:
‘NOVES MIRADES’
Dimarts a les 17 h
El grup de Teatre fòrum del districte de Sarrià
- Sant Gervasi “Jo puc fer-ho” et convida
a participar en l’Espai Creatiu de Teatre
Social “Noves Mirades” al Centre Cívic Can
Castelló.
Des d’una mirada intercultural i a partir
d’eines innovadores, creatives i vivencials
treballarem sobre històries de vida fent servir
el teatre com a eina d’expressió i de transformació personal i social.
Actrius i actors ho som totes, VINE!

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
AMATEURS (PAA)

N

Dissabte de 10 a 13 h. 30 d’abril,
28 de maig i 4 de juny
Preu: 15,97 € cada sessió (3 hores /
sessió)
Aquestes són una sèrie d’activitats entorn a
la dansa i el moviment en les quals entenem el cos com un espai de possibilitats
expressives i creatives amb què travessem
i experimentem processos artístics. No cal
que tinguis experiència prèvia, només ganes
d’explorar la possibilitat de practicar regularment amb un grup i de ballar des d’un cos
artístic, creatiu i no tècnic.
Obert a totes les edats, gèneres, condicions
físiques...
Organitza: Elclimamola i Casa Orlandai

TALLERS

ACTIVITAT FÍSICA
MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ
Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 19 d’abril al
14 de juny
Preu: 71,87 € (13,5 hores)

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 Naiara Armendáriz, etnomusicòloga,
cantant i ballarina

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT
Dilluns de 19 a 20 h. Del 25 d’abril al 20
de juny
Preu: 42,59 € (8 hores)

Per sentir-te a gust amb el teu cos és important mantenir-ne la mobilitat. En aquest taller
millorarem la postura corporal i mantindrem
l’agilitat.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista des
del 2011

TONIFICACIÓ
Dijous de 20.30 a 21.30 h. Del 21 d’abril
al 16 de juny
Preu: 47,92 € (9 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 20 d’abril
al 15 de juny
Preu: 71,87 € (13,5 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

TALLERS

IDIOMES
CONVERSA EN FRANCÈS
- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
Preu: 71,87 € (13,5 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 premsa, textos, cançons...
Amb Stéphanie Pimet, professora de francès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN ITALIÀ
- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny

- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
Preu: 71,87 € (13,5 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
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CONVERSA EN ANGLÈS
- Nivell bàsic 2: dimarts de 17.30 a 19 h.
Del 26 d’abril al 14 de juny
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h.
Del 26 d’abril al 14 de juny
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h.
Del 25 d’abril al 20 de juny
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h.
Del 25 d’abril al 20 de juny
Preu: 63,89 € (12 hores)
Suplement de material: 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

TALLERS

COS I MENT

TINGUEM CURA DEL NOSTRE
SÒL PELVIÀ

IOGA

Dijous de 10 a 11 h. Del 28 d’abril
al 16 de juny

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.
Del 20 d’abril al 15 de juny
- Grup B: dijous de 10.15 a 11.45 h.
Del 21 d’abril al 16 de juny

Preu: 71,87 € (13,5 hores)
A través de la presa de consciència del cos i
de la ment, el ioga ens aporta calma, harmonia i benestar. Crea pau mentre et mous i et
carregues d’energia a través de la respiració,
els estiraments, la relaxació i la meditació.
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 25 d’abril
al 20 de juny
Preu: 42,59 € (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 corregir-les per gaudir d’una millor salut!
Amb talleristes d’Air Active, entrenament
funcional, exercici físic i salut

N

Preu: 42,59 (8 hores)

Conèixer el sòl pelvià, les diverses situacions
que poden afectar-lo i com prevenir possibles
disfuncions ens ajudarà a millorar la postura i
la mobilitat corporal, reduir tensions i millorar
la nostra flexibilitat.
No oblidis dur roba ampla i còmoda, mitjons,
estoreta i un fulard o una tovallola!
Amb Carola Subirach, fisioterapeuta especialista en el sòl pelvià, del Centre Owings

TALLERS
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Tallers per a joves entre 12 i 16 anys

INFANTIL I JUVENIL
Tallers infantils: per a nens i nenes
de 6 a 12 anys

FEM EXPERIMENTS CIENTÍFICS
AMB ADN!
Dissabte 7 de maig, d’11 a 12 h

IMPRO I CREACIÓ TEATRAL

N

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 26 d’abril
al 14 de juny
Preu: 33,24 € (12 hores)

N

Preu: 2,77 € (1 hora)

A partir de les experiències pròpies farem
improvisacions amb les quals aprendrem,
també, algunes tècniques teatrals. Vine a
posar a prova les teves creacions!

Al laboratori hi falta gent! Sabrem què és una
cèl·lula i aprendre’m a extreure’n l’ADN en un
experiment al laboratori Orlandai! Sortirem
del taller sabent quina funció té l’ADN i havent-lo vist amb els nostres propis ulls.

Amb Carla Ricart, actriu

Amb Paula Granado, comunicadora científica

Dilluns de 17 a 19 h. Del 25 d’abril
al 20 de juny

Per a infants entre 8 i 11 anys

GRAMÀTICA FANTÀSTICA
IL•LUSTRADA. FANZINE INFANTIL
N
Dissabte 21 de maig, de 10.30 a 13.30 h

Preu: 13,20 € (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 famílies amb infants a partir de 6 anys

PERCUSSIÓ CORPORAL
N

Preu: gratuït (16 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 musicals, deixarem espai a la improvisació, a la
creació... en definitiva, explorarem i enriquirem la nostra musicalitat!
Amb Paola Pastor, percussionista corporal

TALLERS

VOLUNTARIAT

INICIACIÓ A L’EUSKERA

Tallers del banc del temps Sarrià Sant Gervasi i voluntariat

Divendres de 19 a 20 h. Del 22 d’abril
al 17 de juny

CONVERSA EN CATALÀ

T’agradaria aprendre Euskera però no
acabes mai de fer el pas? En aquest taller
aprendrem les bases de la gramàtica, les
paraules i expressions indispensables per
sobreviure en terra basca!

Dijous de 19 a 20 h. Del 21 d’abril
al 16 de juny
Preu: gratuït (10 hores)

Acabes d’arribar i encara no et fas entendre
en català? Ja fa anys que ets aquí però no
t’atreveixes a parlar aquesta llengua? Perd la
por al català!
Amb Anna Presas, voluntària del Banc del
Temps Sarrià – Sant Gervasi

ORTOGRAFIA CATALANA PER A
CATALANAOPARLANTS
Dijous de 18 a 19 h. Del 21 d’abril
al 16 de juny
Preu: gratuït (10 hores)

En aquest taller repassarem les normes
bàsiques de l’ortografia per a aquelles
persones que parlen en català però que no
s’atreveixen a escriure’l.
Amb Anna Presas, voluntària del Banc del
Temps Sarrià - Sant Gervasi

N

Preu: Gratuït (9 hores)

Amb Aitor Munduate, d’origen basc, nivell
EGA d’Euskera

RESPIRACIÓ EMOCIONAL
I COL•LOQUI
Dijous de 12 a 13.30 h. Del 21 d’abril
al 16 de juny
Preu: gratuït (9 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

CALENDARI
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ABRIL
Dissabte 9

17 h

Resolució de dubtes informàtics amb Banc del Temps

Dimecres 20

19 h

Cafès científics: Les adaptacions morfològiques que ens han fet
humans. 3 €

Dijous 21

19 h

Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

Divendres 22

17.30 h

CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon

Dilluns 25

19 h

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: La trilogia de Mozart - Daponte. 4,5 €

Dimarts 26

18 h

Activitats exposicions: «Acompanya’m», xerrada inaugural

Dijous 28

18.15 h

Sessions obertes: Dansa Lliure

17.30 h

CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon

Divendres 29

Dissabte 30

a partir
18 h
11.30 h
Tot el
dia

ACTIVITATS ESPECIALS: Dia internacional de la dansa
Nadons a la Casa Orlandai: El bosc màgic d’en Floc
ACTIVITATS ESPECIALS: Marató de dansa (Dia internacional de la dansa)

EXPOSICIONS:
Fins al 22 d’abril: «Fragile», de Maria Josep Rosanas
Del 26 d’abril al 30 de maig: «Acompanya’m», de la Fundació Boscana
llegenda :

Marató de dansa = activitat especial
CAFÈS CIENTÍFICS = cicle
Taller d’Història de Sarrià = programació de les entitats o grups de la Casa

CALENDARI

MAIG
Dilluns 2

Dimecres 4

Dijous 5

Divendres 6

19 h

Presentació i inauguració exposició: «I tu què pintes, per la salut mental?»

18.30 h Sarrià, barri educador: Les trajectòries educatives dels i les joves de Sarrià - Sant Gervasi. Una aproximació a la realitat socioeducativa del territori
19 h
CAFÈS LITERARIS: El vigilant en el camp de sègol. 3 €
19 h
17.30 h

Xerrades ACIM: La militarització d’Europa, per Teresa de Fortuny
CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon
ACTIVITATS ESPECIALS: Jocs sota la palmera

20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Swimming pool, versió 1

Dissabte 7

18 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Swimming pool, versió 2

Dimecres 11

19 h

LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Ucraïna – Rússia: les cares B del conflicte

Dijous 12

19 h

CÀPSULES VESPERTINES: Comunitats del tacte: amistat, activisme i
creativitat en contextos lgtbifòbics. 3 €

Divendres 13
Dissabte 14
Dilluns 16
Dimecres 18
Dijous 19

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

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: La nit il·lustrada

12 h

Matinal familiar: Cotó (titelles)

17 h

Resolució de dubtes informàtics amb Banc del Temps

19 h

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Wozzeck, d’Alban Berg. 4,50 €

18 h

Activitats exposicions: Micro obert. I tu què dius, per la salut mental?

19 h

CAFÈS CIENTÍFICS: Mussaranyes fòssils i homínids. 3 €

19 h

Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

Divendres 20

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

Dimecres 25

18.30 h Sarrià, barri educador. Educació a temps complet. Experiències
d’educació 360º
19 h
CAFÈS LITERARIS: Apunts del subsòl. Fiódor Dostoievski (1864). 3 €

Dijous 26

18.15 h Sessions obertes: Dansa Lliure

Divendres 27
Dissabte 28

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

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Pele Macleod (música)

a partir
ACTIVITATS ESPECIALS: activitats i concerts 35è Aniversari de l’Antàrtida
12.30 h

CALENDARI, EXPOSICIONS
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JUNY
Dimecres 1

18 h

Presentació i inauguració exposició: «Memòria fotogràfica de l’habitatge
a Sarrià - Sant Gervasi»

Dijous 2

19 h

Xerrades ACIM: La classe obrera protagonista de la transició, amb
Josep Maria Rodríguez Rovira
CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb Àurea Ayon

Divendres 3

17.30 h

Dissabte 4

10 h
12 h

Itinerari d’Història: Sarrià 1921
MATINAL INFANTIL: Els contes de la Detectiva Klaus

Dimecres 8

19 h

LES VEUS DE LA REPÚBLICA: + bicis = + igualtat. Mobilitat amb
perspectiva de gènere

Dijous 9

19 h

CÀPSULES VESPERTINES: El cos trans i les seves múltiples dificultats
socials 3 €

Divendres 10

Activitats especials: Jocs sota la palmera

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

18.30 h ACTIVITATS ESPECIALS: Tast de vins i olis, amb l’Olivera 4,50 €
20 h

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Coses sèries (dansa contemporània)

Dissabte 11

11 h

ACTIVITATS ESPECIALS: Jornada de portes obertes a l’Espai Gardenyes

Dilluns 13

19 h

L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Norma, de Vincenzo Bellini. 4,50 €

Dimecres 15

19 h

CAFÈS CIENTÍFICS: La comunicació entre neurones. 3 €

Dijous 16

19 h

Sessions obertes: Taller d’Història de Sarrià

Divendres 17
Dissabte 18
Dimarts 21

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

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Angeladorrrm (música)

17 h

Resolució de dubtes informàtics amb Banc del Temps

pendent ACTIVITATS ESPECIALS: Dia Mundial de les Persones Refugiades

Dijous 23

20 h

ACTIVITATS ESPECIALS: Revetlla de Sant Joan

Dimecres 29

19 h

CAFÈS LITERARIS: L’ampla mar dels Sargassos, de Jean Rhys (1966) 3 €

Dijous 30

18.15 h Sessions obertes: Dansa Lliure

EXPOSICIONS:
Del 2 al 27 de maig: «I tu què pintes, per la salut mental?», del grup antiestigma del CHM Les Corts
Del 1 al 30 de juny: «Memòria fotogràfica de l’habitatge a Sarrià - Sant Gervasi»
De l’1 al 27 de juny: «La Palma, una mirada d’impotència», d’Eduard Ariño

MAPA

FGC
bus
bicing
ADREÇA

HORARIS

C. de Jaume Piquet, 23, 08017 Barcelona
Telèfon: 93 252 42 62
Web: casaorlandai.cat
barcelona.cat/cccasaorlandai
Correu-e: info@casaorlandai.cat
Twitter, Instagram: @casaorlandai
Facebook: casa.orlandai
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

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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

