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CASA ORLANDAI

LA CASA ORLANDAI
La Casa Orlandai és un centre cultural de
gestió comunitària i de titularitat pública 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 ❘ 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 ❘ 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

ACTIVITATS: CICLES
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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.

IL TRITTICO, DE G. PUCCINI
10 d’octubre
Aquesta no és una òpera a l’ús, sinó tres
òperes independents d’un sol acte cadascuna, que conformen aquest “tríptic”.
Puccini va concebre la unitat d’aquest tríptic
inspirant-se en la Divina comèdia de Dante:
Il tabarro (infern), Suor Angelica (purgatori) i
Gianni Schicchi (paradís). La primera és un
triangle amorós que acaba en crim, la segona, la tragèdia d’una mare repudiada que ens
trencarà el cor i la tercera és una farsa bufa
ambientada a la Florència pre-renaixentista.

TOSCA, DE G. PUCCINI
28 de novembre
Òpera en tres actes de Giacomo Puccini
sobre un llibret italià de Luigi Illica i Giuseppe
Giacosa, basat en el drama La Tosca, de
Victorien Sardou. Es va estrenar al Teatro
Costanzi de Roma el 14 de gener de 1900.
L’argument de Tosca té un context polític,
però és un drama universal i plenament
vigent. Una història que il·lustra la passió de
dos amants i la crueltat del cap de la policia
política.

ENTREVISTA A RUTH INIESTA,
SOPRANO
12 de desembre
La soprano Ruth Iniesta (Saragossa 1985)
és una de les veus espanyoles més importants i amb més projecció internacional del
moment.
Aprofitem la seva presència a Barcelona per
fer aquesta trobada entre l’artista i el seu
públic. Repassarem la seva trajectòria professional, explicarem algunes anècdotes
i hi haurà un torn obert de preguntes.

ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS CIENTÍFICS: VERTEBRATS, HUMANS I RESPOSTES A L’ENTORN
Dimecres, a les 19 h
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Els éssers vius responem als canvis de l’entorn, ja siguin a llarg termini o a més curt. Segons
el tipus que es tracti aprofitem recursos i desenvolupem estratègies diferents, tant en l’entorn
que trobem o que creem, en el qual la música ha jugat un paper notable al llarg de la història.

EL SEXE DELS PEIXOS
21 de setembre
L’evolució dels sistemes sexuals dels animals
és més dinàmica i complexa del que habitualment s’assumeix. Hi ha més diversitat de la
qual estem acostumats i la condició d’un moment canvia amb més facilitat del que es creia. En els peixos, els sistemes sexuals poden
determinar la resiliència de les poblacions
enfront els canvis naturals i antropogènics.
Amb Susanna Pla, de l’Institut de Ciències
del Mar - CSIC

ELS EFECTES DE LA MÚSICA EN EL
NOSTRE CERVELL. COM RESPONEM
ELS HUMANS A LA MÚSICA
16 de novembre
Des de sempre la música ha estat en l’entorn
dels humans, hi ha instruments molt antics.
Ara, gràcies a les noves tècniques neurocientífiques, que ens permeten veure què passa
dins del nostre cap en temps real, comencem
a saber l’efecte que provoca la música al
cervell i com s’organitza quan ens expressam
amb ella. Cafè vinculat a la Setmana Bach.
Amb Òscar Vilarroya, de la Unitat de Recerca
en Neurociència Cognitiva (UAB)

LES SINGULARITATS DELS GRUPS
HUMANS
19 d’octubre
Identificar què ens fa humans i comprendre
les bases genètiques de la nostra singularitat
són qüestions d’interès i debat continu en
biologia. Mitjançant les dades genòmiques
podem detectar la petjada de la selecció
natural adaptativa per identificar les adaptacions del nostre passat. Com es detecten
aquestes singularitats?
Amb Elena Bosch, de l’IBE, UPF - CSIC

QUINES DIFERÈNCIES ENS FAN
HUMANS?
14 de desembre
En estudiar els genomes dels primats, els
nostres parents més propers, es pot avaluar
l’evolució de les característiques específiques
dels humans, no només anatòmiques sinó
també adaptatives. Per a una millor comprensió de les diferències no només s’estudia la
informació genètica, sinó com es modula i
com es transcriu en humans i grans simis.
Amb Esther Lizano, de l’Institut de Biologia
Evolutiva (IBE-UPF-CSIC)

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

EL SUÏCIDI. EN PARLEM?
28 de setembre
Amb David Clusa, metge psiquiatre. Cap del
Departament de Salut Mental de la Fundació
Sant Pere Claver. Membre del Patronat de la
Fundació Congrés Català de Salut Mental.
Glòria Balañà, llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre
de Barcelona (ITB) i professora de l’ITB i de
l’Obrador de la Sala Beckett. Ha escrit, dirigit i
realitzat diversos espectacles de teatre.
Maria Bascompte, llicenciada en Humanitats i
postgraduada en Gestió i Producció d’Espectacles. Ha treballat a l’Associació de Veïns/
es de Sarrià i ara treballa a la Casa Orlandai.
Supervivent de suïcidi.

VIOLÈNCIES MASCLISTES.
MÉS VISIBLES QUE MAI?
9 de novembre
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 violència? És acumulativa? Hi ha graus?
Existeix la violència implícita? En aquestes
Veus partirem de nosaltres i plantejarem xifres
i reflexions entorn a aquesta temàtica.
Amb Liliana Aragón Castro, responsable de
l’àrea d’acció social de l’Associació Hèlia
Marisa Fernández Gálvez, advocada feminista
especialitzada en drets de les dones, violències masclistes i drets sexuals i reproductius.
Laura, de Sororitrans (organització no-mixta
de persones transfemenines que treballen per
ajudar la seva comunitat)
Modera: Jenny Cubells Serra, doctora en
Psicologia i professora de la UAB. Una de les
seves línies d’investigació és la violència de
gènere i el sistema jurídic.

ACTIVITATS: CICLES

CAFÈS LITERARIS: CRÒNIQUES D’UNA ALTRA ÈPOCA
Dijous, a les 19 h
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Aquesta tardor llegirem clàssics del segle XIX. Tres grans cronistes ens transporten, a través
de novel·les de ficció, a importants fets històrics: la Revolució Francesa (1789), la Primavera
dels Pobles (1848) i els intents d’enderrocament del regnat d’Isabel II d’Espanya (1863). Els
moments històrics on es desenvolupen aquests relats són descrits i explicats des del realisme
i alhora la quotidianitat dels seus personatges. Flaubert i Dickens són coetanis, Pérez Galdós
és més jove, traductor i deixeble de Dickens. Tots tres tenen en comú l’afany per descriure
moments històrics i inserir-los en la seva ficció. Són grans autors de la novel·la realista o del
realisme literari. Com va dir Gustave Flaubert. “No llegiu per divertir-vos, com ho fan els nens,
o per instruir-vos, com ho fan els ambiciosos. Llegiu per viure”.
Organitza: Tina Angrill

L’EDUCACIÓ SENTIMENTAL (1869),
DE GUSTAVE FLAUBERT
27 d’octubre

Mitjançant el seu protagonista, un jove de
províncies i la seva vida al París de meitat del
segle XIX, l’autor fa una crònica de l’agitació
política i social de l’època, amb la revolució
del 1848 anomenada també Primavera dels
pobles que va provocar la fi de l’Europa de la
Restauració i del predomini de l’absolutisme.
Amb Lluís Maria Todó, novel·lista, traductor
i professor de la Universitat de Barcelona i
Universitat Pompeu Fabra.

HISTÒRIA DE DUES CIUTATS (1859),
DE CHARLES DICKENS
24 de novembre

París i Londres, a finals del segle XVIII, inicis
de la revolta social i política que va suposar la
Revolució Francesa. Les dues ciutats que enlluernen el món, amb uns tarannàs totalment
diferents. Londres simbolitza la pau, la vida
ordenada, i París l’agitació, el caos, i el conflicte. Converteix les dues urbs més famoses
del món en protagonistes col·lectius.

Amb Miquel Berga, professor de literatura
anglesa a la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.

LOS EPISODIOS NACIONALES IV. LA
ERA ISABELINA, CAPÍTULO 9 (1906),
DE BENITO PÉREZ GALDÓS
15 de desembre

La quarta sèrie dels Episodios Nacionales
comprèn tot el regnat d’Isabel II, contemporània a l’autor. Apareix l’ambient revolucionari
europeu del 1848 i específicament en el capítol de Prim, els intents frustrats de derrocament de la monarquia. Intrigues i conspiracions dels darrers anys del regnat d’Isabel II.
Amb Laia Perearnau, historiadora, periodista,
guionista i escriptora.

ACTIVITATS: CICLES
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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...

L’IMPERDIBLE DE FESTA MAJOR
30 de setembre
21 h KUMBIA KAOS: cúmbia a ritme de les
revoltes socials
22.30 h C.A.F.E.: lusofonia tropical a veu, cordes i percussió amb músics de Brasil i arreu.
L’IMPERDIBLE DE FESTA MAJOR
7 d’octubre
20 h PIROLAIRES
Torna la mítica trobada incontrolable dels
Pirolaires. Un espai esbojarrat on s’exposen
peces lliures teatrals, musicals, poètiques,
prosaiques, esporàdiques…. I tu, des de
l’altra banda de l’escenari, podràs intervenir
sense saber mai on anirem a parar. Això és
teatre. Però això no és teatre.
21.30 h LA GOLDEN BEAT
Versions de la millor música disco, funk i
pop a més dels hits més actuals.
23.30 h ESBIAIXADES SELECTORS
Esteu preparades? Les selectores esbiaixades
ja són aquí i aquesta nit punxen per vosaltres
sota un lema: “visca el mamarratxeo!”
PEDRA PÀTRIA, de Macià Florit Campins
Projecció de documental
21 d’octubre
Roques de quatre colors componen el paisatge de Menorca. Un recorregut des de la
més fosca a la més clara guiarà el cineasta
en el camí de tornada a casa: una illa que
s’enfonsa habitada pel seu germà, que va
decidir quedar-s’hi.
En acabar, hi haurà un col·loqui amb el
director.

ELS TERRÍCOLES DEL CAPITÀ TWANG
Rock’n’roll i surf
4 de novembre
Banda barcelonina de rock’n’roll clàssic
i música surf que aposta per combinar
composicions pròpies fetes en català amb
covers de clàssics tot evocant la força i el
caràcter de la música dels anys 50 i 60.
J. S. BACH I EL SEU TEMPS
Música clàssica
18 de novembre
En aquest concert podrem sentir música de J.
S. Bach i d’altres músics de la seva època interpretada per alumnes de l’EMM Can Ponsic.
Aquest concert forma part de la Setmana Bach
LES POWERPOOFS
Soul i R&B
25 de novembre
Projecte musical barceloní a tres veus,
percussions i teclat. Interpreten música de
gèneres com el neo-soul, el pop o el R&B
d’artistes com Rihanna, Amy Winehouse,
Erykah Badu i Michael Jackson, però amb
versions pròpies harmonitzades a tres veus
MASSARA TRAORÉ
Música de l’Àfrica Occidental
16 de desembre
La cantant burkinesa s’acompanya de dos
músics i de dansa en directe per oferir un
concert de música d’arrel tradicional de
Burkina Fasso, en el marc de les activitats del
Programa de Justícia Global del Districte.
Organitza: Cat Sya

ACTIVITATS: CICLES

MATINALS FAMILIARS
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).

EL BOTÓ MÀGIC: EL DISC!

PESCA PLÀSTIK

Dimecres 5 d’octubre, a les 18 h
Un recorregut per tots els contes i cançons
de la companyia El Botó Màgic. Aquest disc
és el recull de les 12 cançons més rellevants
que els han acompanyat en el seus sis anys
de trajectòria. A El Botó Màgic, set persones
amb discapacitat intel·lectual severa prenen
el protagonisme de l’escenari i animen
infants i adults a viure una festa màgica!

Clown mediambiental

A càrrec de la Cia. El Botó Màgic

LES LLUMETES DE KO KO YAO
Titelles i música en directe
Dissabte 29 d’octubre, a les 12 h
Una vegada a les illes de Yao, enmig del mar
a Tailàndia, unes cuques de llum perden la
calma i la llibertat. Un matí hi arriba un homenot… vingut de lluny, de molt lluny. Es vol fer
ric i res li importa més que vendre.
Una elefanta i una cuca de llum s’ajudaran
per poder restablir l’equilibri a l’illa i recuperar la llibertat. Lluitaran per recuperar les nits
màgiques amb les llumetes de Ko Ko Yao.
A càrrec de la Cia. Cacauet Teatre
Espectacle recomanat per a infants
a partir de 4 anys

Dissabte 17 de desembre, a les 12 h
Entrada lliure
Després de molts anys treballant com a
pescador a Port de la Selva, Salva Manera,
amb 45 anys, va decidir fer-se pallasso per
donar a conèixer la situació del mar des de
l’humor!
Espectacle recomanat per a infants a partir
de 4 anys
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CONTES SOTA L’ESCALA

NADONS A LA CASA ORLANDAI

Els divendres, a les 17.30 h
Del 16 de setembre al 16 de desembre
Entrada gratuïta

BA BA BACH

Els divendres ens trobem, al vestíbul de la
Casa, per explicar un conte d’autor. Un de
ben “xulo”! Després, encara ens quedarà
una estona per jugar plegades cada vegada
amb una nova proposta.
A càrrec de María Mendoza, contacontes
Recomanat per a infants d’entre 3 i 6 anys.
Cada grup d’infants ha d’anar acompanyat
d’una persona adulta

Concert espectacle
Dissabte 19 de novembre, a les 11
i a les 12 h
Espectacle per a la petita infància, on la
música és la protagonista a través del so,
els instruments, les vocalitzacions i les inflexions de la veu. Un espectacle sense text,
inspirat en melodies de J.S. Bach. Senzill,
tendre i proper. A través de la llum i el so,
tres músics creen una atmosfera màgica per
als infants.
Ba Ba Bach! és un espectacle de màxima
proximitat, on petits i grans podran gaudir
de la música del gran compositor clàssic.
Aquest espectacle forma part de la Setmana
Bach.
A càrrec de la Cia. Com Sona
Recomanat per infants de 0 a 6 anys

ACTIVITATS: EXPOSICIONS

EXPOSICIONS
«FRANCESC BULLICH I FAMÍLIA»

«DIARI D’UN CONFINAMENT»

Del 5 al 30 de setembre
Aquest és un homenatge a Francesc Bullich,
veí del barri que va fer moltes peces artesanals i artístiques al llarg de la vida. Una col·
lecció de quadres i maquetes de vaixells de
fusta fets a mà pels seus fills així com alguna
del mateix Francesc.

De l’1 al 30 de novembre
“Aquest treball recull el seguiment fotogràfic
que vaig fer mitjançant un telèfon mòbil a
la meva mare de 82 anys durant els mesos
del confinament decretat després de l’estat
d’alarma del 2020 per l’alerta sanitària de la
Covid-19. El resultat d’aquest diari fotogràfic
és una sèrie d’imatges que, posades en
relació en l’espai expositiu, intenten impactar
l’espectador per parlar de la gravetat d’un
tancament tan prolongat en el temps i de les
seqüeles que deixen en algunes persones
grans.

«PARELLES ARTÍSTIQUES 2022»
Del 3 al 28 d’octubre
Obres realitzades en la setzena edició de
Parelles Artístiques. És la trobada de dos o
més artistes per fer una obra comuna, d’igual
a igual. Les obres presentades parlen de la
comunicació, d’experiències viscudes artístiques i humanes. És un projecte iniciativa
d’Osonament, que compta amb la participació de serveis de Salut Mental Catalunya i
del grup CHM Salut mental.
Dilluns 10 d’octubre
Inauguració i visita guiada a l’exposició
Activitat complementària:
Taller d’improvisació artística (consulta la
data al web)

«UN CAMÍ INVENTAT, UNS COLORS
REGALATS», DE JORDI TRALLERO
Del 3 al 31 d’octubre
Aquesta exposició presenta una mostra dels
seus dibuixos des de 2016 fins a l’actualitat.
És una obra fruit de la investigació, curiositat
i de l’experimentació amb formes triangulars,
collages i colors.

Fotograies de Sílvia Sánchez Bianchi.
Dimecres 9 i 16 de novembre de 12 a 13.30 h
Repensem el concepte de salut a través de
les imatges. Sessions de reflexió col·lectiva
amb llenguatges artístics.

«CIENTÍFIQUES CATALANES 2.0»
Del 2 al 30 de desembre
Projecte coordinat pel Grup de Perspectiva de
Gènere de l’ACCC que pretén donar una major
visibilitat al paper estratègic de les dones científiques de Catalunya. L’objectiu de l’exposició
és posar de manifest el paper fonamental
de la dona en l’avanç de la ciència en la
societat, tot destacant algunes científiques
contemporànies del nostre territori.
Dimecres 16 de desembre, a les 18.15 h
Científiques Catalanes 2.0: referents de prop.
Xerrada i visita a l’exposició a càrrec de l’Associació Catalana de Comunicació Científica.

ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

EXPOSICIONS
«VIDES AL MAR»
De l’1 al 30 de desembre
Exposició sobre les vides dels pescadors
locals de Moçambic i Madagascar. Els
segons són les onades, els dies són el sol,
els mesos són la lluna, i les vacances són el
clima. Connectats amb la terra i el mar, amb
el seu enginy i coratge, els pescadors són
el sosteniment de les seves famílies i de les
seves comunitats.
Organitza: África Sin Fronteres en el marc del
Programa de Justícia Global del Districte
Divendres 16 de desembre
18 h Visionat de documental i taula
rodona: Vides de sal
Mirada glocal sobre la sobreexplotació
pesquera i els seus efectes mediambientals i
socioeconòmics en aquest context de canvi
climàtic i creixement accelerat de la indústria
turística i activitats econòmiques marítimes
en el territori català.
20 h Concert de música de l’Àfrica
occidental, organitzat per Cat Sya
(vegeu pàg. 9)
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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.
Dimecres 9 de novembre, a les 19 h
VEUS DE LA REPÚBLICA: Violències
masclistes. Més visibles que mai?
(vegeu pàg. 7)
Cada 3r dimarts de mes
FEM SAFAREIG
20 de setembre, 18 d’octubre, 22 de novembre* i 20 de desembre (*cas excepcional)
Des de la comissió feminista de la Casa
Orlandai obrim un espai de trobada no mixt
per juntar-nos per ampliar les nostres bases
i per construir juntes nous coneixements
feministes.
I com ho farem? Cada tercer dimarts del
mes, una de nosaltres (tu pots ser-ne una)
proposarà un text, una pel·lícula, una cançó…
que prendrem com a punt de partida per
reflexionar, intercanviar coneixement i visions
aprenent de l’altra i amb l’altra. Vine al nou
safareig del Cafè Orlandai.
25 de novembre
25N. DIA INTERNACIONAL CONTRA LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Jornada reivindicativa i de trobada
17.30 h Contacontes amb Colorete Colorado
20 h Concert amb les Powerpoofs
Durant el dia es realitzarà una acció reivindicativa. Estàs convidada a participar-hi!
TALLERS
Autoestima corporal i fotografia
(vegeu pàg. 21)

ACTIVITATS: CICLES

PROGRAMACIÓ ESPECIAL
FESTIVAL DE POESIA:
ANIMAL SOSPECHOSO

TROBADA D’IL·LUSTRADORS
I IL·LUSTRADORES

Dissabte 10 de setembre, a partir de
les 10 h
Animal Sospechoso és una llibreria i editorial
de Barcelona especialitzada en poesia. Et
convidem a participar en els actes que es
realitzaran a la Casa:

Dissabte 17 de setembre, a partir de les 11 h
La Placeta del Xiprer s’omple del món de la
il·lustració amb conta contes, tallers i un munt
d’il·lustradores, Il·lustradors i escriptors que
dibuixen en directe i us dediquen els llibres.

de 10 a 11.30 h: Taula rodona, a càrrec de
Juan Pablo Roa, amb la participació de les
editorials Kriller71 ediciones (Aníbal
Cristobo), RIL editores España (Paco
Najarro) i Tanta Ceniza Editora (Aixa Rava)

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

13 h: Performance poètica, amb Cuca
Esteves (veu) i Ilein Bermúdez (cello)

SARRIÀ PARK(ING) DAY
Divendres 16 de setembre
Posem la vida al centre. Dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la Casa
Orlandai impulsa una acció d’ocupació de la
via pública de caire reivindicatiu.
La placeta del Xiprer s’omplirà de vida,
d’activitats i de verd urbà i convertirem un
espai normalment ocupat per cotxes aparcats irregularment en un espai de vida en
comunitat.
Contacontes infantil, jocs de taula, xerrades, música... s’aniran succeint al llarg
del dia per reivindicar un espai públic més
pacificat i humà, més verd, educador i més
ple de vida.

BENVINGUDA DE LA CASA
Dissabte 17 de setembre, a partir de les 13 h
Amb el setembre arriba el nou curs i et
convidem a celebrar-ho amb nosaltres!
T’hi esperem amb activitats musicals i
escèniques per a tots els públics!
13 h Vermut musical amb Alexphunk
16 h Concert amb Marc Sastre, veu
i guitarra
17 h Actuacions sorpresa
18 h Escape Dj Collective
Organitzen: Casa Orlandai i Cafè Orlandai
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CICLES

PROGRAMACIÓ ESPECIAL
FESTA MAJOR DE SARRIÀ, A LA CASA ORLANDAI
Divendres 30 de setembre
L’Imperdible de Festa Major
21 h Kumbia Kaos, cúmbia a ritme
de les revoltes socials
22.30 h C.A.F.E, lusofonia tropical
Dissabte 2 d’octubre
10 h XXXVI Torneig de dòmino. Competició
de dòmino per parelles.
10.30 h Itinerari d’història: El Sarrià vell
12 h Conta contes. Organitzat per PSC Sarrià
- Sant Gervasi.
12 h VERDmut, a l’Espai Gardenyes
20 h Teatre: La Sra. Florentina i el seu amor
l’Omer, a càrrec de J. V. Foix Teatre
Diumenge 2 d’octubre
17.30 h 11è Fes-te els balcons. Itinerari artístic pels carrers del barri
Dimecres 5 d’octubre
18 h Presentació d’El Botó Màgic, el disc!
A càrrec d’Aspasim
Divendres 7 d’octubre
L’Imperdible de Festa Major
20 h Pirolaires, teatre d’improvisació
21.30 h La Golden Beat
23.30 h Esbiaixades Selectors
Dissabte 8 d’octubre
12.30 h Concert Vermut amb Marijuaris

JAZZ CLASS JAM
Dijous 10 de novembre, a les 20 h
Jam session amb solistes de la
Locomotora Negra i de la Fundació
Jazz Class.

ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

SETMANA BACH A LA CASA ORLANDAI
Del 15 al 19 de novembre
Dimarts 15, a les 19 h
VA DE BACH

Situarem el personatge, el seu repertori i el
coneixement pedagògic i social que se’n
té a més de reflexionar entorn la seva
contemporaneïtat i la transmissió de la
música clàssica a les noves generacions
amb quatre persones expertes:
Laia Viladot Vallverdú, directora del
departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Reina Capdevila i Solà, doctora en pedagogia
musical, professora URL i experta en educació sonor-musical en la primera infantesa
Daniel Tarrida, pianista i director del festival
Bachcelona
Mireia Hernández i Nubiola, clavecinista i
directora de l’EMM Can Ponsic
Dimecres 16, a les 19 h

CAFÈ CIENTÍFIC: ELS EFECTES DE LA
MÚSICA EN EL NOSTRE CERVELL. COM
RESPONEM ELS HUMANS A LA MÚSICA
(vegeu pàg. 6)
Divendres 18, a les 20 h
CONCERT DINS EL CICLE L’IMPERDIBLE
DEL DIVENDRES: J. S. BACH I EL SEU
TEMPS
(vegeu pàg. 9)
Dissabte 19, a les 11 i a les 12 h

BA BA BACH, de la Cia. Com Sona. Concert per a la petita infància
(vegeu pàg. 11)

Dissabte 19, a les 18.30 h
TOCATA I XAPA

Aquest concert és el format ideal per introduir-se a la l’univers de Bach. Amb música
en directe, descobrirem d’on surten les seves peces i com podem escoltar-les gairebé
300 anys després de ser escrites.
L’acte consistirà en una xerrada sobre la
figura de Bach amb intervencions musicals
que ens acostaran al compositor!
Organitza: Escola de Música l’Antàrtida

MONTAÑÈS I EL TREN DE SARRIÀ
Dimecres 23 de novembre, a les 19 h

Presentació del llibre: Qui va ser realment
Carles Emili Montañès?, amb Joaquim
Montclus i Esteban, autor del llibre.
Carles Emili Montañès (Barcelona 1877 Madrid 1974) ha estat fins ara un personatge
desconegut per al públic, fins i tot per als
historiadors, del qual teníem escasses
notícies, però que el lligaven a empreses i
personatges històrics importants. Montañès
va ser l’ideòleg d’un gran projecte per
electrificar la indústria catalana, en el qual el
tren de Sarrià era una peça important amb
la modernització i l’ampliació del seu recorregut cap a Terrassa i Sabadell. També va
aconseguir el suport financer de Pearson.
El 1919 va ser nomenat governador civil
de Barcelona per resoldre la vaga de La
Canadenca, després de la qual s’implantà la
jornada laboral de 8 hores.
Després de la Guerra Civil establí contacte
amb en Joan March per constituir la companyia d’electricitat FECSA que seria l’hereva
dels actius de La Canadenca, després de la
seva fallida.
Organitza: Taller d’Història de Sarrià

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.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DANSA
LLIURE
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AMICAL VIQUIMEDIA

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

29 de setembre, 27 d’octubre i 24 de
novembre, a les 19 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 cada mes.

SERVEIS

15 de setembre, 20 d’octubre, 17 de novembre i 15 de desembre, a les 19 h

CAFÈ ORLANDAI COOPERATIVA
De dilluns a dijous de 9 a 21 h. Divendres fins
a les 22 h. Dissabtes de 10 a 15 h
Cafeteria i molt més, amb un pati ple de vida,
d’activitats i de bon ambient. Un punt de referència a Sarrià.
Instagram: @cafeorlandai
Correu: cafeorlandai@gmail.com

Més informació:

PUNT D’INFORMACIÓ
Punt d’informació de la Casa Orlandai.
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
recepcio@casaorlandai.cat

TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ

Tertúlies sobre història de Sarrià.
Cada 3r dijous de cada mes. És un projecte
impulsat conjuntament pel CE Els Blaus i
l’AC Casa Orlandai, obert a totes les entitats i
particulars que desitgin integrar-s’hi.
https://tallerhistoriasarria.wixsite.com/inici

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

Dimecres 14 de setembre: Inauguració del
curs: Albert Recio, FAV i Revista Mientras
tanto: La complexa crisi actual
6 d’octubre
Tomàs Moltó, de la UB: Socialisme a la
xinesa? Capitalisme a la xinesa?

3 de novembre
Presentació de llibre: Trencant Barreres.
Dones pioneres a Catalunya al segle XX, de
Soledad Bengoechea. Presenta Mari Cruz
Santos, doctora en Història

1 de desembre
Jordi Mundó, de la UB: Tradició republicana.
La revisió d’Antoni Domènech. La fraternitat.

ALLOTJAMENT D’ENTITATS
Servei d’allotjament a les entitats sòcies.
entitats@casaorlandai.cat
ESPAI BARCELONA WI-FI
Espai WI-FI per tal que us pugueu connectar a
Internet lliurement des dels vostres portàtils.
BANC DEL TEMPS SARRIÀ - SANT GERVASI
Funcionem creant xarxes socials d’ajuda mútua basades en la reciprocitat. Atenció online:
bancdeltemps@casaorlandai.cat
15 d’octubre, 12 de novembre i 10 de
desembre
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 de primavera
2022: a partir del 18 de juliol, a les 10 h.
Inscripció presencial i virtual.
Per a nou alumnat i nous tallers: a partir
del 5 de setembre, a les 10 h. Inscripció
presencial i virtual.

Període lectiu
Consulta les dates d’inici i fi a cada taller.
Inscripció presencial: de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Els festius no es fan inscripcions.
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.

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 places als tallers són limitades. L’ordre de reserva de places seguirà l’ordre
cronològic de pagament.

• 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.

• 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, es
podrà sol·licitar la devolució de la quota del
taller abans que hagin transcorregut 14 dies

• Les devolucions recollides per una tercera
persona hauran d’anar acompanyades d’una
autorització expressa.

TALLERS

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

ITINERARI D’HISTÒRIA: SARRIÀ VELL

APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA

Dissabte 1 d’octubre, de 10.30 a 12 h
Preu: 7,99 € (1,5 hores)

Divendres de 10.30 a 12 h. Del 23 de
setembre al 16 de desembre
Preu: 95,83 € (18 hores)

Passejada d’història per descobrir com era el
nucli històric de Sarrià, especialment el 1921,
ara fa 100 anys.
Punt de trobada: Casa Orlandai.

Aprèn a escoltar els grans compositors des
d’una altra perspectiva, prenent com a fil
conductor la història de la música.

Amb Jesús Mestre, historiador.
Organitza: Taller d’Història de Sarrià

Amb Víctor Frigola, músic

HISTÒRIA DE BARCELONA
A PEU DE CARRER
Dijous de 10 a 12 h. Del 6 d’octubre al
25 de novembre
Preu: 85,18 € (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 22 d’octubre, de 10 a 12.30 h
Preu: 13,31 € (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

REVISANT ELS PRIVILEGIS.
#STOPDESIGUALTATS
Dimarts 8 i 15 de novembre, de 18.30
a 20.30 h
Preu: gratuït (4 hores)

N

Treurem a la llum les desigualtats estructurals, és a dir, els sistemes de pensament
i d’organització social que reprodueixen el
sexisme, el racisme i el classisme, entre altres
jerarquies que provoquen enormes desigualtats i violències a la nostra societat.
Promourem una reflexió crítica sobre els
privilegis, les opressions i les resistències que
tenim, patim o exercim totes les persones.
Aquesta activitat forma part del catàleg d’activitats interculturals i antiumors de l’Ajuntament de Barcelona.
Amb l’Institut Diversitas

TALLERS
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EXPRESSIÓ CREATIVA

LABORATORI DE MOVIMENT

N

Dimarts de 19 a 20.30 h. De l’11
d’octubre al 13 de desembre
Preu: 88,43 € (12 hores)
Si t’interessa el moviment, la dansa i l’ús del
cos com a eina d’expressió, aquest és el teu
taller!

URBAN SKETCHING
Dijous de 17.30 a 19.30 h. Del 22 de
setembre al 15 de desembre
Preu: 127,78 € (24 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 Daniel Pagans, il·lustrador

Preparem el nostre cos per a la dansa i el
moviment. Un cos performatiu, llest per a
l’escolta i la intercomunicació amb l’espai,
amb el so i amb l’altre/a.
Mitjançant la pràctica de noves qualitats de
moviment, d’estats corporals i emocionals,
descobrirem els propis límits i començarem
a desenvolupar les capacitats individuals i a
ampliar les possibilitats d’expressar amb el
cos.
Porta roba còmoda i mitjons!
Amb Mario G. Sáez, coreògraf i ballarí

AUTOESTIMA CORPORAL
I FOTOGRAFIA

TALLER DE CANT

N

Dilluns de 10.30 a 12 h. Del 19 de
setembre al 12 de desembre
Preu: 87,85 € (16,5 hores)
La veu comunica idees, sentiments i
històries. Cantar és una forma de lliure
expressió que s’ha utilitzat des de temps
immemorials. En aquest taller, enfocarem
la veu com a eina per a sentir-nos
còmodes, crear noves experiències,
conèixer els nostres límits i generar
música des del joc, el ritme i la passió.
Amb Estel Boada, cantant i artista multidisciplinar

N

Dimarts 18 i 25 d’octubre, de 19 a 20.30 h
Preu: 15,97 € (3 hores)
Taller per a dones (espai no mixt), a partir
de 15 anys
Un taller per explorar l’autoretrat i mirar-nos
des dels nostres ulls deixant el judici i la
mirada externa a fora. Serà un espai no
mixt on es parlarà dels cànons de bellesa
imposats, aprendrem nocions de foto i ens
autoretratarem per treballar la mirada d’afecte i empoderament cap al nostre cos. Per fer
això qualsevol càmera ens servirà, fins i tot la
del mòbil.
Amb Andrea Ruiz, artista

TALLERS

ACTIVITAT FÍSICA
MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ
Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 20 de setembre al 13 de desembre
Preu: 87,85 € (16,5 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 Conxita Gili, ballarina i tallerista des
del 2011

ESTIRAMENTS BÀSICS PER LA SALUT
Dilluns de 19 a 20 h. Del 19 de setembre
al 12 de desembre
Preu: 58,56 € (11 hores)
Per sentir-te a gust amb el teu cos és important mantenir-ne la mobilitat. Farem una
classe d’estiraments per millorar la postura
corporal i no perdre l’agilitat.
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista des
del 2011

TONIFICACIÓ
Dijous de 20.30 a 21.30 h. Del 22 de
setembre al 15 de desembre
Preu: 63,89 € (12 hores)
Vine a suar de valent! Tonifica tots els músculs
i guanya força amb exercicis dinàmics!
Amb Miquel Antolín, entrenador

MARXA NÒRDICA I SALUT
Dimecres de 10 a 11.30 h. Del 21 de
setembre al 14 de desembre
Preu: 87,85 € (16,5 hores)
Descobreix aquesta activitat esportiva molt
completa, per a totes les situacions físiques,
que apropa la salut a les persones i ajuda a
socialitzar
Amb talleristes d’Air Active, entrenament
funcional, exercici físic i salut

TALLERS
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COS I MENT

GIMNÀSTICA PER ENFORTIR
EL SÒL PELVIÀ

IOGA

Dimecres de 10 a 11.30 h. Del 21
de setembre al 14 de desembre

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.
Del 21 de setembre al 14 de desembre

- Grup B: dijous de 10.15 a 11.45 h.
Del 22 de setembre al 15 de desembre
Preu grup A: 87,85 € (16,5 hores)
Preu grup B: 95,83 € (18 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.

PILATES
Dilluns de 10.30 a 11.30 h. Del 19
de setembre al 12 de desembre

N

Preu: 58,56 € (11 hores)

Reforçarem el cos i la ment, tot combinant el
dinamisme i la força muscular amb el control
mental, la relaxació i la respiració. Tot, per
gaudir d’una salut millor!
Amb Miquel Antolín, entrenador

MEDITACIÓ SUFÍ
Dissabte 17 de setembre, de 17.30 a 19 h
Preu: gratuït (1,5 hores)

Pràctica espiritual molt senzilla però alhora
molt rica i profunda, que promou el record
d’allò que un sempre ha conegut.
Amb Arnau Oliveres, associació Adalil

N

Preu: 87,85 (16,5 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 foulard o una tovallola!
Amb Carola Subirach, fisioterapeuta
especialista en el sòl pelvià, del Centre
Owings

TALLERS

IDIOMES

CONVERSA EN FRANCÈS
- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h.
Del 28 de setembre al 14 de desembre
(excepte 9 de novembre)
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h.
Del 28 de setembre al 14 de desembre
(excepte 9 de novembre)
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h.
Del 28 de setembre al 14 de desembre

DOBLEM EN CATALÀ
Dimecres 5 d’octubre
- Nivell bàsic 1: de 12 a 14 h
- Grup de Voluntariat x la Llengua:
de 15.30 a 17.30 h
Preu: gratuït (2 hores)
Torna l’activitat estrella de la tardor, per a
públics de totes les edats i procedències.
Doblarem fragments de pel·lícules de ficció,
documentals i dibuixos animats.
Taller en col·laboració amb el Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona i el
suport de la Generalitat de Catalunya.
Amb Francesc Fenollosa i Ten, actor de
doblatge i expert en lectura en veu alta i
habilitats per parlar en públic.

ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA (NIVEL A)
Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 20 de
setembre del 13 de desembre
Preu: 87,85 € (16,5 hores)

N

Aprendrem les estructures bàsiques del
nivell A1 per portar-les a l’acció en la vida
quotidiana i us farem diverses propostes
culturals per conèixer millor la ciutat!
Amb Agustina Bassani, professora de
llengua i literatura

Preu del grup de dimecres al matí: 79,86
€ (15 hores)
Preu dels grups de dimecres a la tarda:
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 21 de setembre al 14 de desembre

- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h.
Del 21 de setembre al 14 de desembre
Preu: 87,85 € (16,5 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

TALLERS
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CONVERSA EN ANGLÈS
- Nivell bàsic 2: dimarts de 17.30 a 19 h.
Del 20 de setembre al 13 de desembre
- Nivell mitjà 1: dimarts de 19 a 20.30 h.
Del 20 de setembre al 13 de desembre
- Nivell mitjà 2: dilluns de 17.30 a 19 h.
Del 19 de setembre al 12 de desembre
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h.
Del 19 de setembre al 12 de desembre
Preu: 87,85 € (16,5 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

ANGLÈS PER A PRINCIPIANTS

N

- Nivell I: dilluns i dimecres de 17.30
a 19 h. Del 19 de setembre al 14 de
desembre
- Nivell II: dilluns i dimecres de 19
a 20.30 h. Del 19 de setembre al 14 de
desembre
Preu: 175,69 € (33 hores)
Suplement de material: 3 €

Comença a aprendre anglès des del començament i assegura’t una bona base per
a comunicar-te en situacions quotidianes!
Coneixerem vocabulari bàsic i expressions
freqüents que ens permetran expressar les
nostres necessitats més immediates.
Amb John Daniel Bolton, professor
d’anglès

TALLERS

INFANTIL I JUVENIL
DANSES URBANES

N

Grup per a infants de 4 a 5 anys
Grup per a infants de 6 a 8 anys
Dijous de 17 a 18.15 h. Del 22 de setembre al 15 de desembre
Preu grups 4-8 anys: 41,55 € (15 hores)
Grup per a infants de 9 a 11 anys. Dilluns
i dimecres, de 17 a 18.15 h. Del 19 de
setembre al 14 de desembre
Preu grup 9-11 anys: 71,21 € (26,25 hores)
Grup per a joves de 12 a 15 anys. Dimarts
de 17 a 18.15 h. Del 20 de setembre al 13
de desembre
Preu grup 12-15 anys: 38,09 € (13,75 hores)

Vine a conèixer la cultura i les danses urbanes
tot experimentant amb el cos i el moviment!
Ens centrarem en el coneixement corporal
perquè, per ballar, el més important és conèixer el nostre cos i les seves possibilitats.
A través del joc, el ritme i la creació descobrirem què pot fer el nostre cos i practicarem
el moviment i la memòria. Tot, en un espai
dinàmic, lúdic i social!
Amb Marina Molina, ballarina, i Romina
Melgar, ballarina i coreògrafa

HAVE FUN WITH ENGLISH!
DOBLEM EN CATALÀ – INFANTIL

N

Dissabte 8 d’octubre, d’11.30 a 13.30 h
Preu: gratuït (2 hores)

Torna l’activitat estrella de la tardor! La
veu del Geni Tortuga de Bola de Drac a la
televisió valenciana ens ensenyarà a doblar
fragments de pel·lícules de ficció i dibuixos
animats. Aprèn a doblar!
Amb Francesc Fenollosa i Ten, actor de
doblatge i expert en lectura en veu alta i
habilitats per parlar en públic

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 20 de
setembre al 14 de desembre

N

Preu: 45,71 € (16,5 hores)

Vols divertir-te i fer noves amistats?
Passarem una bona estona mentre aprenem
anglès! Aprendrem vocabulari i construccions de frases, practicarem ll’escolta a través
dels contes, la parla i, sobretot, ens divertirem molt!
Per a infants de 6 a 8 anys
Giulia Onori, educadora social, arterapeuta
i professora d’anglès

TALLERS

VOLUNTARIAT
CONVERSA EN CATALÀ
Dijous de 19 a 20 h. Del 22 de setembre
al 15 de desembre
Preu: gratuït (12 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 22 de setembre
al 15 de desembre
Preu: gratuït (12 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
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CONVERSA EN CASTELLÀ
Dilluns de 18 h a 19 h. Del 19 de setembre al 12 de desembre
Preu: gratuït (11 hores)

Acabes d’arribar i encara no domines bé el
castellà? Vols millorar el teu nivell? Practica
en aquest taller de conversa en castellà per
fer-te entendre!
Amb Cecília Moreno, voluntària del Banc
del Temps Sarrià-Sant Gervasi

RESPIRACIÓ EMOCIONAL
I COL•LOQUI
Dijous de 12 a 13.30 h. Del 22 de
setembre al 15 de desembre
Preu: gratuït (12 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 Maria Roca, voluntària del Banc del
Temps de Sarrià - Sant Gervasi

CALENDARI

SETEMBRE
Dissabte, 10

A partir
10 h

Dimecres, 14

19 h

Xerrades ACIM: La complexa crisi actual

Dijous, 15

19 h

Sessions obertes: Taller d'història de Sarrià

Divendres, 16

Dissabte, 17

A partir
17 h

Activitats especials: Festival de poesia Animal sospechoso

Activitats especials: Sarrià Park(ing) Day

17.30 h

CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb María Mendoza

A partir
11 h

Activitats especials: Trobada d'il·lustradors i il·lustradores

A partir
13 h

Activitats especials: Benvinguda de la Casa

Dimarts, 20

19 h

FEM Safareig

Dimecres, 21

19 h

CAFÈS CIENTÍFICS: El sexe dels peixos. 3 €

Divendres, 23

17.30 h

Dimecres, 28

19 h

Dijous, 29
Divendres, 30

18.15 h
21 h

CONTES SOTA L’ESCALA: Contes amb María Mendoza
LES VEUS DE LA REPÚBLICA: El suïcidi. En parlem?
Sessions obertes: Dansa lliure
L'IMPERDIBLE DE FESTA MAJOR: Kumbia kaos + C.A.F.E

EXPOSICIONS:
Del 5 al 30 de setembre: «Francesc Bullich i família»

CALENDARI
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OCTUBRE

Dissabte, 1

10.30 h
12 h

Itinerari d'història: El Sarrià vell. 7,99 €

Diumenge, 2

17.30 h

Festa Major de Sarrià: 11è Fes-te els balcons

Dimecres, 5

18 h

Festa Major de Sarrià: El botó Màgic, el disc!

Dijous, 6

19 h

Xerrades ACIM : Socialisme a la xinesa? Capitalisme a la xinesa?

Divendres, 7

17.30 h
20 h

Dissabte, 8

12.30 h

Dilluns, 10

19 h

Divendres, 14

17.30 h

VERDmut, a l’Espai Gardenyes

Contes sota l'escala: Contes amb María Mendoza

L’Imperdible de Festa Major: Pirolaires+ La Golden Beat + Esbiaixades
Selectors
Festa Major de Sarrià: Concert Vermut amb Marijuaris
ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Il Triticco, de G. Puccini. 4,50 €
Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza

Dimarts, 18

19 h

FEM Safareig

Dimecres, 19

19 h

Cafès científics: Les singularitats dels grups humans. 3 €

Dijous, 20

19 h

Sessions obertes: Taller d'història de Sarrià

Divendres, 21

17.30 h

Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza

Dijous, 27

18.15 h

Sessions obertes: Dansa lliure

Dijous, 27

19 h

Divendres, 28

17.30 h

Dissabte, 29

12 h

Cafès literaris: L'educació sentimental, de Gustave Flaubert. 3 €
Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza
Matinal familiar: Les llumetes de Ko Ko Yao. 3 €

EXPOSICIONS:
Del 3 al 28 d’octubre: «Parelles artístiques 2022»
Del 3 al 31 d’octubre: «Un camí inventat, uns colors regalats»

CALENDARI

NOVEMBRE

Dijous, 3

Divendres, 4

19 h

Xerrades ACIM : Presentació de llibre. Trencant Barreres. Dones pioneres
a Catalunya al segle XX, de Soledad Bengoechea

17.30 h Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza
20 h
L'IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Els terrícoles del Capità Twang

Dimecres, 9

19 h

LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Violències masclistes. Més visibles
que mai?

Dijous, 10

20 h

Activitats especials: Jazz Class Jam

Divendres, 11

17.30 h Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza

Dimarts, 15

19 h

Setmana Bach: Va de Bach

Dimecres, 16

19 h

CAFÈS CIENTÍFICS: Els efectes de la música en el nostre cervell. Com
responem els humans a la música (Setmana Bach). 3 €

Dijous, 17

19 h

Sessions obertes: Taller d'història de Sarrià

Divendres, 18

17.30 h Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza
20 h
L'IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: J. S. Bach i el seu temps (Setmana Bach)

Dissabte, 19

11 i 12 h NADONS A LA CASA ORLANDAI: Ba Ba Bach! (Setmana Bach). 3 €
18.30 h Setmana Bach: Tocata i xapa

Dimarts, 22

19 h

FEM Safareig

Dimecres, 23

19 h

Presentació de llibre: Qui va ser Carles Emili Montañés?

Dijous, 24

18.15 h Sessions obertes: Dansa lliure
19 h
CAFÈS LITERARIS: Història de dues ciutats, de Charles Dickens. 3 €

Divendres, 25

A partir
Programació especial: Dia Internacional de les Violències masclistes
17.30 h

Dilluns, 28

19 h

ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Tosca, de G. Puccini. 4,50 €

EXPOSICIONS:
De l’1 al 30 de novembre: «Diari d’un confinament»

CALENDARI, EXPOSICIONS
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DESEMBRE

Dijous, 1
Divendres, 2
Dilluns, 12

Dimecres, 14

Dijous, 15

19 h

17.30 h Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza
19 h

ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Entrevista a Ruth Iniesta, soprano. 4,50 €

18.15 h Activitats exposicions: Xerrada explicativa «Científiques catalanes 2.0»
19 h
CAFÈS CIENTÍFICS: Quines diferències ens fan humans? 3 €
19 h
19 h

Divendres, 16

Xerrades ACIM: Tradició republicana. La revisió d'Antoni Domènech. La
fraternitat.

CAFÈS LITERARIS: Los episodios nacionales IV. La era Isabelina,
cap. 9, de Benito Pérez Galdós. 3 €
Sessions obertes: Taller d’història de Sarrià

17.30 h Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza
18 h
Activitats exposicions. Visionat de documental i taula rodona: Vides de sal
20 h

L'IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Massara Traoré

Dissabte, 17

12 h

MATINAL FAMILIAR: Peska plàstik, clown mediambiental

Dimarts, 20

19 h

FEM Safareig

EXPOSICIONS:
De l’1 al 30 de desembre: «Vides al mar»
Del 2 al 30 de desembre: «Científiques catalanes 2.0»

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 9 a 21 h
Divendres: de 9 a 22 h
Dissabtes de 9 a 15 h
Diumenge tancat

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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

