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LA CASA ORLANDAI

CASA ORLANDAI

La Casa Orlandai és un centre cultural de ges-
tió comunitària que fomenta l’art i la creativitat, 
la convivència basada en el diàleg i el respecte 
i la transformació social per a la construcció 
d’una societat més justa. La cultura és la seva 
eina i l’objectiu és fer de Sarrià un barri més 
crític i cívic.

L’Associació Cultural Casa Orlandai 
(ACCO) la formem persones, entitats i col·lec-
tius vinculats al barri i som els encarregats de 
gestionar l’equipament Casa Orlandai. Per al 
funcionament del projecte és indispensable la 
participació ciutadana, que està oberta a totes 
les persones que desitgin formar-ne part.

Què fem a la Casa Orlandai?
l  Activitats culturals, com ara concerts, 
espectacles escènics, xerrades, taules 
rodones, cinefòrums, exposicions, etc.
l  Tallers i càpsules formatives, una  
oferta que s’adreça a totes les franges d’edat.
l  Cessió d’espais a aquelles entitats o 
grups que ho sol·licitin, segons la normativa.
l  Servei d’allotjament a les entitats sòcies.
l  Suport a la creació: programa destinat  
a les companyies d’arts escèniques,  
 

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

Com participar-hi?
l  Pots fer propostes sobre la progra-
mació de la Casa, els tallers, les exposicions, 
temes de sostenibilitat, feminisme, economia 
social i solidària i molt més, participant a les 
comissions trimestrals.
l  Pots fer-hi voluntariat. La Casa Orlandai 
ofereix places per a persones voluntàries que 
vulguin col·laborar en el projecte. Els horaris i 
les aportacions són del tot diverses.
l  Pots associar-te a l’ACCO  i participar 
directament de les assemblees, a més de 
gaudir de diversos avantatges. Poden ser-ne 
sòcies: entitats, persones o famílies.

Contacte
C/ de Jaume Piquet, 23 / Telèfon 93 252 42 62
Correu: info@casaorlandai.cat
Web: casaorlandai.cat i 
www.barcelona.cat/cccasaorlandai
Twitter: @casaorlandai
Instagram: @casaorlandai 
Facebook: casa.orlandai
Youtube: Casa Orlandai

Amical Vikimedia ❘ ASPASIM ❘ Associació
Artistes de Sarrià ❘ Associació Blockchain  
Catalunya ❘ Associació Catalana de Dansa Lliure 
❘ Associació Catalana de Dislèxia ❘ Associació 
Catalana Investigacions Marxistes ❘ Associa-
ció Cedre per la Promoció Social ❘ Associació 
per la Cooperació Cat Sya ❘ Associació Cultu-
ral 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 ❘ Toastmas-
ters International ❘ Urban Sketching Barcelona

ENTITATS SÒCIES DE L’AC CASA ORLANDAI                                                                        
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L’ÒPERA ENTRE BAMBOLINES                                                                                

MACBETH, DE VERDI                               

23 de gener 
La història d’amor entre Verdi i Shakespeare 
comença amb Macbeth, una obra conside-
rada com “una de les millors creacions de 
la mà de l’home”. Verdi sentia devoció per 
l’obra de Shakespeare i el tenor Marc Sala 
ens donarà les claus per gaudir i comprendre 
aquesta òpera que es representarà al Liceu.

MADAMA BUTTERFLY, DE G. PUCCINI   

13 de febrer
Portem al cicle aquesta òpera que torna a 
estar de gira per Catalunya amb la producció 
de la Fundació Òpera a Catalunya. El com-
positor ens toca la fibra i ens emociona amb 
aquesta heroïna pucciniana, la geisha de 
Nagasaki, que ho deixa tot per reconduir la 
seva vida amb un matrimoni concertat amb 
un soldat dels Estats Units, que veurà traït el 
seu amor i la seva esperança.

ALEXINA B., DE RAQUEL                          
GARCÍA-TOMÁS                                      

20 de març
No tots els dies s’estrena una òpera nova 
al Liceu i podrem conèixer de primera mà 
l’origen d’aquesta obra. L’òpera Alexina B. 
s’inspira en la història d’Adélaïde Herculine 
Barbin, també coneguda com Alexina B., una 
persona intersexe nascuda a França l’any 
1938. Raquel García-Tomás, Premi Nacional 
de Música 2020, recupera el seu commove-
dor i suggeridor testimoni.

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.
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VEUS CIENTÍFIQUES: LA MINVANT         
FORMACIÓ EN CIÈNCIES, 
UN RISC PER LA DEMOCRÀCIA                

25 de gener
La quantitat de canvis de llei d’educació han 
provocat la pèrdua de contingut en ciències i 
en filosofia. És a dir, de les assignatures que 
ensenyen a pensar. Que els estudiants perdin 
capacitat crítica és greu perquè floreixen els 
pensaments «alternatius». Si perdem el paper 
de la racionalitat posem en risc la democrà-
cia mateixa. Com ho podem fer per eliminar 
l’analfabetisme científic en l’educació?
Amb Gregorio Luri, filòsof, pedagog i assagis-
ta. Marina Mir, biòloga, professora jubilada de 
biologia a l’ensenyament mitjà i promotora de 
l’educació ambiental a Catalunya

ART, CIÈNCIA I TECNOLOGIA:                     
DE LA COVA RUPESTRE A L’ART DIGITAL  

22 de febrer 
Quina relació hi ha entre la raó i la inspiració? 
Entre el càlcul i la creativitat? Quin paper juga 
la intel·ligència artificial en els nous programes 
de creació artística? 

Amb Anna Pou van den Bossche, llicenciada 
en Història de l’Art (UB), Màster en Art Con-
temporani (UB) i Postgrau en Gestió i Direcció 
de Plataformes culturals (UPF). Josep Corcó, 
professor agregat de filosofia de la Universitat 

Internacional de Catalunya. Gabriel Fernández, 
professor de la Universitat Internacional de 
Catalunya, llicenciat en Enginyeria industrial 
(UPFC) i Filosofia (UAB)

LA INTEL•LIGÈNCIA ARTIFICIAL JA ÉS
ÉS AQUÍ. OPORTUNITATS I RISCOS         

22 de març
La intel·ligència artificial ens rodeja, però  
això no vol dir que mai falli o que no impliqui 
riscos. En aquesta sessió repassem conceptes  
com ara dades, big data, machine learning, 
deep learning, computació, digitalització o 
internet de les coses, entre d’altres 

Amb Judith Membrives i Llorens, graduada en 
comunicació i disseny multimèdia i màster en 
filosofia per a reptes contemporanis tecnocien-
tífics. És tècnica de digitalització a Lafede.cat

LES VEUS DE LA REPÚBLICA                                                                                 

Dimecres, a les 19 h 
Entrada gratuïta (cal inscripció prèvia a www.casaorlandai.cat o www.barcelona.cat/cccasaorlandai)
Les Veus de la República és un espai de debat sobre aspectes relacionats amb l’organització 
de la cosa pública (res publica). Ponents i ciutadania parlem de política, sociologia, comunica-
ció, història, economia... des d’una perspectiva teòrica però també pràctica i vivencial.
Organitza: Elsa Corominas i Marta Masats amb la col·laboració especial de Cristina Junyent
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CAFÈS LITERARIS: «LA IMMORTALITAT DE LA TRAGÈDIA GREGA»                  

Dijous, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia)
La tragèdia grega va viure l’època més esplendorosa a l’Atenes del segle V aC, fa vint-i-cinc segles. 
Els seus personatges, trames i històries han estat vigents fins l’actualitat. Autors de totes les èpo-
ques s’hi han abocat, l’han refet, adaptat i interpretat segons el moment històric i social que vivien.
En aquest cicle d’hivern farem un viatge a la Grècia Clàssica, a les seves apassionants tragèdies. 
Llegirem Antígona i Èdip Rei per després fer un salt a la literatura contemporània amb dues novel-
les on, de forma explícita o més tangencial, es fa referència a aquestes dues obres de Sòfocles.
Com va dir Sòfocles: Sempre es repeteix la mateixa història: cada individu no pensa més que 
en ell mateix. 
Organitza: Tina Angrill 

ANTÍGONA I ÈDIP REI, DE SÒFOCLES    

26 de gener
(Casa dels Clàssics-Bernat Metge / Gredos) 
Comencem pel principi. Antígona, símbol de 
lluita i determinació, víctima i heroïna alhora, 
desafia la llei i el rei per donar sepultura al seu 
germà mort en una lluita fratricida. Èdip Rei 
símbol de la recerca de la identitat i dels pro-
pis orígens, lluita contra un destí maleït. Pare i 
filla protagonistes de la tragèdia en majúscu-
les. En aquesta sessió llegirem els clàssics per 
entendre’ls tal i com van ser escrits.
Amb Raül Garrigasait, escriptor i hel·lenista

LA QUARTA PARET,                                   
DE SORJ CHALANDON                           

23 de febrer
(Edicions de 1984 / Entreambos) 
Un dramaturg francès decideix anar al Líban 
en plena guerra civil per portar a escena  
Antígona. Els personatges de la tragèdia seran 
representats per membres de cadascuna de 
les faccions que lluiten a mort en nom del 
seus déus. Busca, a través del teatre, un  
moment de pau dins d’una guerra cruent i 

fratricida. En aquesta sessió mirarem el  
paral·lelisme entre la lluita fratricida de la 
tragèdia grega i la guerra del Líban i quin és el 
propòsit del teatre en la societat que l’envolta.
Amb Anna Sabaté, actriu i formadora de teatre

EL ELEGIDO, DE THOMAS MANN          

23 de març
(Edhasa / DeBolsillo) 
Gregorius, fruit de l’incest dels seus pares que 
són germans, és abandonat acabat de néixer, 
salvat i criat per uns pescadors i uns frares 
buscarà sempre el seu origen i lluitarà contra 
un destí maleït. En aquesta obra, Thomas 
Mann recupera una faula cristiana de l’edat 
medieval, el mite del Papa Gregorius i al mateix 
temps reescriu parcialment la tragèdia grega 
d’Èdip Rei. Intentarem esbrinar quina part de 
la novel·la de Mann s’ha inspirat en Èdip i com 
l’ha fet evolucionar cap a una nova història.
Amb Pau Gilabert, professor jubilat de tradició 
clàssica de la UB i escriptor
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BASANDERE, DE LOLITA DELMONTIEL 
AYRAL
13 de gener 
Cançó d’autora
Basandere és un personatge mitològic 
d’Euskadi. Una dona peluda i salvatge que 
viu a les coves de les muntanyes i que, 
simbòlicament, comunica el món exterior 
amb el subterrani. Des de dins i cap enfora, 
Lolita Delmontiel presenta un repertori propi 
de lletres trapelles, crítiques, dramàtiques, 
posicionades, emprenyades… amb una 
música rica en harmonies, ritmes i influènci-
es de diverses músiques d’arrel tradicional. 
Des del pirineu francès fins a l’Orlandai.  
No t’ho perdis! 
Lolita Delmontiel Ayral: veu, acordió diatònic 
i cromàtic 
Max Vilaveccia: piano 

CORRE’ART
20 de gener 
Itinerari artístic
Molta atenció, Vicentets i Vicentetes! Torna 
el Corre’art, el tret de sortida de les Festes 
de Sant Vicenç! Un itinerari artístic amb 
actuacions breus a diferents bars del barri. 
Inici i final del recorregut: Cafè Orlandai - 
Plaça de la Vila
Organitza: Comissió de les Festes de Sant 
Vicenç

JAM SESSION
27 de gener 
Estrenem aquest espai de trobada al Cafè 
Orlandai, per a músics del barri i altres 
contrades, que tinguin ganes de venir a 
compartir mitjançant la música i gèneres 
com el rock, el blues, el funk, el pop… Tot 
és benvingut! Comptarem amb una banda 
que obrirà la Jam i que dinamitzarà la nit. 
T’hi esperem! 
Coordina: Rocco Xavi Bertran

ANNA TRÉA 
10 de febrer 
Cançó d’autora
Primera visita a la Casa d’aquesta coneguda 
cantant, compositora i multiinstrumentista 
brasilera afincada a Barcelona. Té una veu 
que és el riu i la floresta i les seves lletres 
porten intensitat i poesia a un directe que 
destaca per la seva expressivitat en les im-
provisacions, especialment amb la guitarra. 
Amb un groove del més seductor, deixa’t 
portar a llocs inesperats a través de ritmes 
que et sonaran a Brasil, a l’Àfrica, al blues o 
al folk. 

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)!



NIT DE GLOSA 
24 de febrer 
Cançó improvisada 
Vine a donar la benvinguda a les glosadores 
del taller de Glosa de Gràcia per trobar-nos, 
al Cafè Orlandai, al voltant de tonades 
tradicionals i modernes que juguen amb les 
paraules fent-les rimar en vers tot cantant.
A les 19 h: Taller de glosa obert a tothom! 
(Entrada lliure).
Amb Marta Gispert, Laia Catalina i Eulàlia 
Bargalló, del taller de Glosa de Gràcia i 
membres del Cor de Carxofa

GEORGE KAPLAN 
10 març, a les 18 h 
Teatre.
Quina relació hi ha entre un grup activista 
clandestí en plena dissolució, un equip de 
guionistes a la recerca d’un concepte per 
a un projecte de sèrie i el govern invisible 
d’una gran potència bregant amb un perill 
que amenaça la seguretat interna del país 
 —és a dir les tres parts d’aquest espec-
tacle? Una única resposta, un sol nom: 
George Kaplan. Amb aquesta mostra oberta 
finalitza el procés de creació d’aquesta obra 
gestada a la Casa entre gener i març.
De la Cia. La Bella Otero. Un text de  
Fréderic Sonntag

CÒCTEL ESCÈNIC
24 de març 
Arts escèniques - Multidisciplinar 
Què millor per celebrar el Dia Internacional 
del Teatre que omplir alguna de les sales i 
espais més singulars de la Casa, amb  
diferents peces d’arts escèniques de petit 
format i de màxima proximitat. Hi trobaràs 
artistes del Programa de Suport a la Creació 
i d’altres convidats especialment per l’ocasió.  
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MALEABLE                                               

28 de gener, a les 12 h 
Dansa
Espectacle sensorial de moviment on cos 
i objectes ballen junts enfilant un seguit 
d’imatges poètiques i proposant a infants 
i famílies un viatge sensitiu i emocionant. 
Apropa’t a aquest món màgic, suau, flexible 
i transformable de la mà de dos personatges 
molt creatius i juganers.
Amb la Cia Helena Lizari
Espectacle recomanat per a infants d’entre 2 
i 5 anys

RERE L’OMBRA DE WENDY                          
I PETER PAN                                             

18 de març, a les 12 h
Teatre d’ombres
Podrem entre totes i tots tornar al País de 
Mai Més? Vine i segueix-nos: segona estrella 
a la dreta i tot seguit fins l’endemà. Però ves 
amb compte, no sigui que perdis la teva om-
bra pel camí! T’esperem per gaudir d’aquest 
espectacle poètic d’ombres i immersiu on 
interactuarem en un espai de joc per a tots 
els públics.
Amb la Cia Produccions Essencials 
Espectacle recomanat per a infants  
a partir de 4 anys 

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).

ACTIVITATS: CICLES

CONTES SOTA L’ESCALA                                     

Els divendres, a les 17.30 h
Del 13 de gener al 31 de març
Entrada gratuïta 
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



NADONS A LA CASA ORLANDAI            

UN VIATGET, DEL DRET I DEL REVÉS      

Dissabte 11 de febrer, a les 11 h
Concert per a nadons amb Ana Rossi 
Tenim una proposta per als més, més, més 
petits de la casa... Els convidem a fer un 
viatge, a poc a poc i petjada a petjada, a 
través de cançons que arriben de molt lluny, 
dins la maleta de viatge de l’Ana Rossi, can-
tant i compositora argentina. 
Una proposta musical i sensitiva pensada i 
adaptada per a nadons i les seves famílies. 
Espectacle per a infants de 0 a 3 anys

XERRADES PER A FAMÍLIES               

Gener - març
Torna el cicle de xerrades familiars orientades 
a l’etapa 0-3, organitzades pel conjunt de les 
AFA de les Escoles Bressol Municipals del dis-
tricte i la Casa Orlandai. Aquesta vegada, i per 
afavorir la conciliació, combinarem el format 
online i presencial. Podràs trobar la progra-
mació trimestral al web de la Casa Orlandai, a 
partir del 15 de gener. T’hi esperem!!!
Organitza: EBM Can Caralleu, EBM Can Canet, 
EBM Tramvia Blau, EBM L’Oreneta,  
Casa Orlandai
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«QUE NO», DE JOANA BRABO                    

Del 9 al 30 de gener  
Proposta artística i creativa que explora l’as-
sertivitat i la nostra capacitat de posar límits. 

Dissabte 21 de gener, de les 11 a les 18 h
Aprèn a dir que no, taller creatiu i performàtic 
amb l’artista (vegeu pàg. 21)

«CONSTRUINT EMOCIONS»,                   
DE MARIA TERESA SUNYÉ                         

Del 9 al 30 de gener 
“Jo no surto al carrer amb una idea prè-
via. Faig les fotos que m’agraden. Elles em 
parlen, em recorden emocions i moments. 
Em fan viatjar pel present, passat i futur. 
La idea d’un collage sorgeix: d’una notícia, 
d’una reflexió, d’un enuig, d’una resposta a 
la injustícia, d’un posicionament davant la 
perplexitat individual en front d’un ordre que 
massa sovint sembla no tenir en compte el 
benestar de la humanitat. Em sento contenta 
de revelar parts de la meva història,  
d’imaginar un altre món. M’agrada, també, 
visibilitzar allò que incomoda. Recordar-nos 
lluites pendents…”

«MARES», DE MARIA JOSEP ROSANAS  

De d’1 al 28 de febrer 
Aquest projecte sorgeix de la fascinació de 
l’artista per les matrioixques o “nines russes”, 
pel joc de ficar-se unes dins les altres. Li 
suggereix tota una sèrie de connotacions 
relacionades amb la protecció, la gestació, 
el naixement, la comunitat amb la natura... 
Mares és una necessitat, potser inconscient 
per part de l’artista, que comença a pintar les 
primeres matrioixques quan la seva mare és 
diagnosticada d’Alzheimer.

«PARAULES ENTRETEIXIDES»,                 
DEL GRUP DE PUNTES DE COIXÍ                   

De l’1 al 31 de març 
Cada divendres es troben a la Casa onze 
dones per gaudir plegades a través de la cre-
ació, el disseny i les noves tendències amb les 
puntes de coixí. En aquesta exposició podràs 
veure el resultat de les seves creacions on, a 
partir d’una tècnica antiga, fan una proposta 
actual recordant l’esforç i la paciència que 
requereixen els oficis i l’artesania.

«JO, PALLASSA»                                             

De l’1 al 31 de març
Exposició fotogràfica que visibilitza el món i 
la tasca de la dona pallassa. Una realitat poc 
coneguda on es troben les dificultats inhe-
rents de l’ofici amb les de ser dona i la lluita 
per fer-se un lloc. 
Organitza: AFOCER (Agrupació de Foto i 
Cine de Cerdanyola i Ripollet)

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

DIA DE LA NENA I LA DONA EN LA CIÈN-
CIA: L’HEURA I EL MISTERI DEL LLIBRE 
EN BLANC, amb Les Luciferases
Divendres 10 de febrer, a les 17.30 h 
En aquesta història l’Heura compartirà amb 
nosaltres l’aventura de descobrir de qui són 
les veus que provenen del llibre en blanc. 
Descobrirem diverses científiques, què van 
fer i per què han estat reconegudes.  
En acabar, farem un experiment!

COSES DE MARIQUES I DE LES SEVES 
VEÏNES: «MASCULINITAT»
Dissabte 11 de febrer, a les 11 h 
Espai QWERTY s’instal·la al Cafè Orlandai 
amb un nou cicle de col·loquis i debats que 
ocupa diversos espais de la ciutat.
En aquest conversatori comptarem amb la 
Gemma Torres Delgado, doctora en Història 
Contemporània, i altra bona gent, per parlar 
sobre masculinitat. Què és? Com ens traves-
sa? Com es produeix? Prenent com a punt 
de partida el llibre de la nostra convidada, La 
virilitat d’Espanya a l’Àfrica. Nació i masculi-
nitat al colonialisme al Marroc (1880 - 1927), 
respondrem aquestes i altres preguntes.  
Us hi esperem a totes, totis i tots!

III VERMUT FEMINISTA
Dissabte 4 de març, a partir de les 10 h 
Un any més, es programa aquesta jornada 
prèvia al 8M amb diferents activitats, de 
reflexió i reivindicació col·lectiva, per a tots 
els públics . 
de 10 a 12.30 h
Taller creatiu i de preparació per la manifes-
tació del 8M i espai de trobada de les entitats 
feministes del barri. 
A partir de les 12.30 h
Jo i la meva futura jo, amb la Núria Clotet 
(espectacle - concert) 
T’hi esperem!

PASSI DE DOCUMENTAL I COL·LOQUI:  
LES DONES DEL 38
Dimecres 15 de març, a les 19 h
Testimoni audiovisual de les autoanome-
nades Dones del 38 al voltant de les seves 
experiències com a dones i polítiques abans, 
durant i després de la Guerra Civil Espanyola, 
totes elles  participants activament del Partit 
Comunista, Partit Socialista, Esquerra Repu-
blicana i Partit Anarquista. 
Activitat organitzada en col·laboració amb 
el Taller d’Història de Sarrià i Mercedes 
Fernández Martorell, historiadora i antro-
pòloga. 

ORLANDAI FEMINISTA I LGTBIQA+                                                                            
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ORLANDAI FEMINISTA I LGTBIQA+    PROGRAMACIÓ ESPECIAL                       

FEM SAFAREIG
31 de gener i 14 de març
Des de la comissió feminista de la Casa 
Orlandai obrim un espai de trobada no mixt 
on trobar-nos per ampliar les nostres bases i 
construir juntes nous coneixements feminis-
tes.
I com ho farem? Per cada sessió, una de  
nosaltres (tu pots ser-ne una) proposa un 
text, una pel·lícula, un podcast… que prenem 
com a punt de partida per reflexionar, inter-
canviar coneixement i visions aprenent de 
l’altra i amb l’altra. De moment hem tractat  
temes com els feminismes queers, la gesta-
ció subrogada, el poliamor, la gordofòbia…  
Vine al nou safareig del Cafè Orlandai!
Si vols participar-hi, escriu un correu a  
recepcio@casaorlandai.cat i t’enviarem el 
material de cada sessió. 

TALLERS
Aprendre a dir que no 
Dissabte 21 de gener, de 11 a 18 h
Vegeu pàg. 21

Sexualitat en moviment
Dissabte 4 de febrer, d’11 a 13 h
Per a joves d’entre 18 i 29 anys
Vegeu pàg. 22

Taller d’autodefensa i antiagressions
Dilluns 27 de febrer, de 19.30 a 21.30 h
Vegeu pàg. 23

Espais púb(l)ics
Dissabte 11 de març, de 10 a 14 h
Per a joves d’entre 18 a 29 anys
Vegeu pàg. 22

TARDA DE LECTURES DE J.R.R. TOLKIEN

Dimarts 3 de gener, a les 17 h
Amb motiu de l’aniversari de J.R.R. Tolkien, 
l’Smial de Lórien de la Sociedad Tolkien 
Española organitza una tarda de lectures de 
l’autor per part d’un grup de sòcies i socis, i 
amb una convidada especial: Núria Mediavi-
lla, veu de Galàdriel a les pel·lícules de Peter 
Jackson. A més, hi haurà micro obert per 
a qui vulgui participar en la lectura i alguna 
sorpresa més!
Organitza: Smial de Lórien, de la Sociedad 
Tolkien Española

BRING BACK THE FUNK                           

Dissabte 14 de gener, a partir de les 17.30 h 
Has sentit parlar mai del locking, el popping 
o el waacking? Són estils de la cultura urbana 
que podràs conèixer, de la mà de ballarins i 
companyies de Catalunya, en aquesta troba-
da oberta a tothom i pensada per a totes les 
edats. Vine a ballar i jugar amb el teu cos al 
ritme del DJ a més de poder veure les dife-
rents actuacions que faran les companyies. 
La Casa ja tremola! 
Organitza: Ariadna Arànega i Julia Rakova, 
ballarines i coreògrafes
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CICLE DE MÚSICA Z                                 

Dilluns entre gener i març, a les 19 h
Torna el circuit musical de la Xarxa de Cen-
tres Cívics de Barcelona que apropa el talent 
de l’alumnat de les escoles superiors de 
Música de Barcelona a tota la ciutat, en una 
experiència propera i compartida.  
És un programa fet en col·laboració amb  
l’Escola JAM, el Taller de Músics i la Fundació 
Conservatori Liceu i que en aquesta segona 
edició arriba ja a nou equipaments. 
Concerts programats a la Casa:
Dilluns 16 de gener: 
Trio Korena (Conservatori del Liceu) 
Dilluns 6 de febrer: 
Sònia Molina, David Salgado & Álvaro 
López, flamenc (Taller de Músics)
Dilluns 6 de març: 
Yelen Montero (Conservatori del Liceu)
Dilluns 27 de març: 
Holmes Quartet (Conservatori del Liceu)

FESTIVAL OUI, VISITA LA CASA                     

Dilluns 30 de gener, a les 19.30 h 
En el marc del Festival Oui, Festival de Teatre 
en Francès de Barcelona, la companyia 
resident La Bella Otero mostrarà un work 
in progress d’uns 30-40 minuts de l’obra 
George Kaplan, escrita per Frédéric Sonntag 
i en procés de creació als espais de la Casa 
Orlandai. En acabar es realitzarà una  
trobada oberta amb tots els integrants  
de la companyia. 
Per a més informació sobre l’obra, vegeu 
pàg. 9, George Kaplan

PROGRAMACIÓ ESPECIAL                                                                                    
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SANTUARIS GRECS                                       

Dimarts 31 de gener, a les 19 h 
Xerrada - col·loqui. Els santuaris grecs 
estaven íntimament lligats al sentiment 
religiós i a la vida quotidiana dels hel·lens 
des de temps immemorials, però què eren 
realment? Què varen significar per a aquella 
civilització? Com s’organitzaven i quines  
estructures arquitectòniques tenien?  
Donarem resposta a aquestes preguntes  
a partir dels principals santuaris dits  
panhel·lènics, com Delos, Dodona,  
Epidaure, Delfos i Olímpia.  
Es clourà la sessió amb un col·loqui. 
Amb Lluís Bordas, escriptor i hel·lenista

CARNAVAL                                                 

Del 16 al 18 de febrer 
Torna el Carnaval al barri! Prepara’t per uns 
dies d’activitats festives i esbojarrades des 
de Dijous Gras fins a l’Enterrament de la 
Sardina. Ja pots anar pensant en la disfressa 
i a preparar-te per participar a la Festa més 
popular de l’any! No et perdis les novetats  
al web de la Casa Orlandai. 

Vols participar 
de la Comissió 
de Carnaval? 
Escriu un correu 
a recepcio@
casaorlandai.cat 
i et convocarem 
a les properes 
reunions.  
T’hi esperem! 

FESTA DE LA PRIMAVERA                         

Dissabte 18 de març, de 10 a 14 h,  
a l’Espai Gardenyes
T’esperem per donar la benvinguda a l’esta-
ció més florida de l’any! Entre totes pintarem 
un gran mural per continuar enverdint el 
barri i fer-lo més sostenible i agradable per 
viure-hi.
Impulsa: ECOCO, Espai Gardenyes i Som 
Natura

16è ANIVERSARI DE LA CASA ORLANDAI                                                 

Del 13 al 15 d’abril 
Reserva’t la data!!! 
Ja pots marcar a l’agenda de primavera 
aquesta data tan assenyalada de la Casa. 
T’hi esperem, amb una programació plena 
d’activitats, per celebrar setze anys d’art, 
convivència i transformació social.

PROGRAMACIÓ ESPECIAL                                                                                    
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Propostes d’activitats de les associacions 
i grups associats al CC Casa Orlandai, que 
organitzen i gestionen de manera coordina-
da amb el centre. 

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

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DANSA 
LLIURE
26 de gener, 23 de febrer, 30 de març
Sessions obertes de dansa lliure
L’Associació Catalana de Dansa lliure et con-
vida a descobrir el món de la dansa i el movi-
ment lliure els últims dijous de cada mes.

BANC DEL TEMPS DE SARRIÀ - SANT 
GERVASI
14 de gener, 11 de febrer i 11 de març 
Resolució de dubtes informàtics. 
No et quedis amb dubtes, pregunta tot el que 
vulguis saber! Taller gratuït.
Amb Mina Albarracín, voluntària del Banc del 
Temps Sarrià-Sant Gervasi
Atenció online: 
bancdeltemps@casaorlandai.cat 

SESSIONS OBERTES TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
19 de gener, 16 de febrer, 16 de març, a les 
19 h
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.
Més informació:  
https://tallerhistoriasarria.wixsite.com/inici

TALLER DE LECTURA: EL CAPITAL
18 de gener, 8 de febrer, 8 de març
Aquest taller té per objectiu treballar de forma 
col·lectiva per aprofundir en els conceptes 
que empra Karl Marx en la seva obra cabdal, 
facilitant-ne la comprensió del text. A cada 
sessió es treballen uns capítols concrets i és 
important haver-los llegit prèviament. Si vols 
participar, contacta a recepcio@casaorlandai.
cat i et facilitarem la informació necessària. 
Organitzat en col·laboració amb l’Associació 
Catalana d’Investigacions Marxistes

XERRADES DE L’ASSOCIACIÓ CATA-
LANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES
Dijous, a les 19 h
12 de gener
«La immersió lingüística des del seu inici i el 
seu futur», amb Anna Camps i Mundó, cate-
dràtica de didàctica de la llengua
2 de febrer
«Brasil o els reptes de futur d’Amèrica 
Llatina», amb Víctor Ríos, historiador i investi-
gador del Centre d’Estudis sobre moviments 
socials de l’UPF. Col·laborador del Viejo Topo
2 de març
 «Reptes presents del moviment ecologista a 
Catalunya», amb Anna Nogué, de la UiG



TALLERS

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS                                                                                           

Període d’inscripció
Per a l’alumnat dels tallers de tardor 
2022: a partir del 12 de desembre a les 
10 h. Inscripció presencial i online.
Per a nou alumnat i nous tallers: a partir 
del 19 de desembre a les 10 h. Inscripció 
online i presencial.

Inscripció presencial: de dilluns a diven-
dres de 10 a 14 i de 17 a 20 h.  
Els festius no es fan inscripcions.

Període lectiu
Consulta les dates d’inici i fi a cada taller.

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

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS                                                                                           

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’or-
dre cronològic de pagament.
• El pagament del tallers es pot fer presenci-
alment (amb targeta bancària o transferència 
bancària) o en línia. No s’admet pagament en 
metàl·lic.
• En cas que calgui fer devolucions dels im-
ports de les matrícules dels tallers, s’aplicaran 
els Articles 68 i següents de la Llei General 
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. 
Es podrà sol·licitar la devolució de la quota 
del taller abans que hagin transcorregut 14 
dies naturals des de la data en què hagi estat 
formalitzada la inscripció. Passat aquest ter-
mini, no es faran devolucions. Les devolucions 
es faran efectives com a màxim en 14 dies 
naturals des de la seva sol·licitud.
• Les devolucions recollides per una tercera 
persona hauran d’anar acompanyades d’una 
autorització expressa.

• En cas de no assolir el mínim nombre 
d’inscripcions a un taller, l’organització es 
reserva el dret d’anul·lar-lo, amb el retorn 
íntegre de la quota de matriculació. En 
aquest cas és indispensable presentar el full 
d’inscripció i un certificat o document bancari 
on hi consti el número de compte bancari, per 
poder fer l’abonament. 

 
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 ma-
terial es lliurarà en efectiu en el moment de fer 
la inscripció, en cas de fer-se presencialment, 
o bé al professor/a, la primera sessió del taller.
Descompte per a persones aturades i amb 
discapacitat: les persones interessades en 
els criteris de reducció de preus dels tallers 
s’han d’adreçar al taulell d’informació de la 
Casa Orlandai en horari i període d’inscripció 
i sol·licitar la informació del procediment que 
caldrà seguir.
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CULTURA I ARTS                          

APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA        

Divendres de 10.30 a 12 h. Del 20 de 
gener al 24 de març
Preu: 79,86 € (15 hores)
Aprèn a escoltar els grans compositors des 
d’una altra perspectiva, prenent com a fil 
conductor la història de la música.
Amb Víctor Frigola, músic

HISTÒRIA DE BARCELONA                
A PEU DE CARRER                                        

Dijous de 10.30 a 12.30 h. Del 19 de 
gener al 9 de març
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 D’HISTÒRIA: SARRIÀ DE DALT   

Dissabte 28 de gener, de 10.30 a 12 h
Preu: 7,99 € (1,5 hores)
Passejada d’història per descobrir el Carrer 
Major, el Desert de Sarrià, el Palau de Can 
Sentmenat, les torres de l’avinguda de la  
Reina Elisenda de Moncada, entre altres.  
Punt de trobada: Casa Orlandai.
Amb Jesús Mestre, historiador.
Organitza: Taller d’Història de Sarrià 

PERQUÈ ESTIMEM LA VIDA                   
VOLEM UNA BONA MORT                               

Dimarts 14 de març, de 18 a 19 h 
Preu: gratuït (1 hora) 
L’objectiu d’aquest taller és aprendre a fer el 
Document de Voluntats Anticipades (DVA). 
Tenim reconeguts per llei drets que ens  
permeten decidir fins al final de la nostra vida. 
És molt important conèixer-los i fer-los servir 
si no volem que altres decideixin per nosal-
tres. En el taller que farem tindrem la informa-
ció per mantenir la nostra dignitat i prendre 
les decisions que volem en el procés final de 
vida. La mort no té per què ser terrible.  
El Document de Voluntats Anticipades pot 
ajudar que sigui serena per a la persona que 
mor i deixar un millor dol a qui queda.
Amb Nani Hidalgo i Laura Romeu de  
l’Associació Dret a Morir Dignament

TALLERS

N



SOSTENIBILITAT                           

REPRODUCCIÓ VEGETAL                         

Dissabte 18 març de 10 a 12 h, 
a l’Espai Gardenyes
Preu: gratuït (2 hores)
Aprèn a fer esqueixos, sembra, divisió de 
mata...
L’Espai Gardenyes et convida a participar a la 
Festa de la Primavera i redescobrir el món de 
les plantes en el seu espai. Vine a participar 
del viver comunitari i conèixer més el món de 
les plantes.
Curs impartit per persones voluntàries de 
L’Espai Gardenyes.

EXPRESSIÓ CREATIVA                

TALLER DE CANT                                

Dijous de 10.30 a 12 h. Del 19 de gener  
al 23 de març  
Preu: 79,86 € (15 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

URBAN SKETCHING                               

Dijous de 16.30 a 18.30 h. Del 19 de  
gener al 23 de març
Preu: 106,48 € (20 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

TALLERS

N

N O+S



LABORATORI DE MOVIMENT               

Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 17 de gener 
al 21 de març
Preu: 110,53 € (15 hores)
Si t’interessa el moviment, la dansa i l’ús del 
cos com a eina d’expressió, aquest és el teu 
taller!
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

APRENDRE A DIR QUE NO                   

Dissabte 21 de gener, d’11 a 18 h 
Preu: 31,94 € (6 hores)
Saber dir QUE NO, és orgàsmic. Prova-ho! 
És positiu, és una afirmació cap a tu  
mateix/a. Dir que no sense enfadar-se ni 
sentir-se culpable és una forma immillorable 
de reafirmar el teu propi jo i la seva  
autoestima. Explorarem a través de l’humor 
i les realitats quotidianes la nostra capacitat 
per dir que no a partir d’una experiència 
performativa i creativa. 
Amb Joana Brabo, artista visual i  
performer

N
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SEXUALITAT EN MOVIMENT                

Dissabte 4 de febrer, d’11 a 13 h
Preu: 10,65 € (2 hores)
Experimentarem i jugarem amb el movi-
ment-dansa i la sexualitat des de la necessi-
tat, el plaer i el convit per tal de conèixer-nos 
en profunditat. Treballarem contemplant 
l’emoció, la fisicalitat i l’espiritualitat com un 
tot. Trencarem els estigmes de la sexualitat 
(descoitocentralitzant-la…) i la dansa (desfent 
la coreografia…) arran de diverses disciplines 
que integren aquestes temàtiques.  
Amb dinàmiques i exercicis que duen a trac-
tar la sensorialitat, l’autoconeixença, la col-
lectivitat, l’expressió, l’emoció, el plaer. Tant 
de manera pràctica com també de debat 
Per a joves d’entre 18 i 29 anys.
Amb Adela Lafuente, ballarina 

ESPAIS PÚB(L)ICS                                        

Dissabte 11 de març, de 10 a 14 h
Preu: 21,30 € (4 hores)
Aquest taller busca ser un espai de reflexió 
i creativitat, una activitat des d’on debatre 
temàtiques relacionades amb la diversi-
tat afectivosexual i de gènere. Mitjançant 
dinàmiques col·lectives, es pretén utilitzar la 
conversa i el format del fanzine per a generar 
espais de confiança i d’expressió artística, en 
què els dubtes, les pors i els prejudicis siguin 
posats sobre la taula per tal de visibilitzar 
tabús i compartir-los.
Per a joves d’entre 18 i 29 anys.
Amb Ingrid Riera i Maria Soler  
de Lanoiadelmonyo

ACTIVITAT FÍSICA                        

AERÒBIC DELS 80’ I ELS 90’               

Dilluns d’11.45 a 12.45h. Del 16 de gener 
al 20 de març 
Preu: 53,24 € (10 hores)
Aprèn a ballar aeròbic amb ritmes musicals 
dels 80-90! Amb balls fàcils afavorirem la 
mobilitat, la crema de calories i l’estat emo-
cional.
Amb Miquel Antolín, entrenador personal
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ESTIRAMENTS EN MOVIMENT            

Dilluns de 19 a 20 h. Del 16 de gener al 
20 de març
Preu: 53,24 € (10 hores)
Per sentir-te a gust amb el teu cos és im-
portant mantenir-ne la mobilitat. Farem una 
classe d’estiraments per millorar la postura 
corporal i no perdre l’agilitat, incorporant 
una mica de dansa per fer-ho més dinàmic i 
divertit!
Amb Conxita Gili, ballarina i tallerista des 
del 2011

TONIFICACIÓ                                          

Dijous de 20.30 a 21.30 h. Del 19 de  
gener al 23 de març
Preu: 53,24 € (10 hores)
Vine a suar de valent! Tonifica tots els músculs 
i guanya força amb exercicis dinàmics!
Amb Miquel Antolín, entrenador

MARXA NÒRDICA I SALUT                   

Grup A: Dimecres de 10 a 12 h. Del 18 
de gener al 22 de març 
Grup B: Dissabtes de 10 a 12 h. Del 21 
gener al 25 de març
Preu: 106,48 € (20 hores)
Activitat on aprendrem la tècnica del nordic 
walking, un esport molt complet que consis-
teix en caminar amb l’ajuda d’uns bastons 
que ens impulsen. Una activitat divertida i 
de baix impacte que et permetrà conèixer 
diferents indrets de Barcelona i Collserola. 
Amb talleristes de Bendhora, entrenament 
funcional, exercici físic i salut; i Miquel 
Antolín, entrenador

TALLER D’AUTODEFENSA                   
I ANTIAGRESSIONS                                 

Dilluns 27 de febrer, de 19.30 a 21.30h
Preu: 10,65 € (2 hores)
Taller bàsic d’autodefensa per a dones  
lesbianes, bisexuals, transsexuals i persones 
no binàries. 
Aquí aprendràs que l’autodefensa comença 
preparant la ment i no els punys, no és una 
classe d’arts marcials.
Totes tenim el mateix objectiu: volem caminar 
segures i en aquest taller tindràs una primera 
experiència per començar a gestionar les 
emocions i tenir recursos per anar tranquil·la 
pel carrer.
Amb Encara en Acció, moviment afectiu, 
sexual i de gènere

N
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IDIOMES                                          

CONVERSA EN CATALÀ                           

Dimarts de 19 a 20 h. Del 17 de gener al 
21 de març

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 Emilia Anglada, voluntària del Banc 
del Temps Sarrià – Sant Gervasi, professo-
ra de filologia de la UB jubilada

ORTOGRAFIA CATALANA                     
PER A CATALANOPARLANTS                  

Dimarts de 18 a 19 h. Del 17 de gener al 
21 de març

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 Emilia Anglada, voluntària del Banc 
del Temps Sarrià – Sant Gervasi, professo-
ra de filologia de la UB jubilada

CASTELLÀ DES DE ZERO                   

Dilluns de 19 h a 20 h. Del 16 de gener al 
20 de març

Preu: gratuït (10 hores)
Pensat per a persones nouvingudes que no 
saben parlar en castellà. Si vols començar 
des de Zero aquest curs és per a tu.
Amb Mina Albarracín, voluntària del Banc 
del Temps Sarrià-Sant Gervasi

CONVERSA EN CASTELLÀ                 

Dilluns de 18 a 19 h. Del 16 de gener al 
20 de març

Preu: gratuït (10 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 Mina Albarracín, voluntària del Banc 
del Temps Sarrià-Sant Gervasi

CONVERSA EN ITALIÀ                         

- Nivell mitjà: dimecres de 10.30 a 12 h. 
Del 18 de gener al 22 de març
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
Del 18 de gener al 22 de març

Preu: 79,86 € (15 hores)

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

- Nivell mitjà 1: dimecres de 16 a 17.30 h. 
Del 18 de gener al 22 de març  
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 18 de gener al 22 de març  
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
Del 18 de gener al 22 de març 
Preu: 79,86 € (15 hores)  
Suplement de material: 3 €
Conversa per treure el màxim rendiment  
dels teus coneixements i per aprofundir en la 
cultura francesa, a partir de textos, articles, 
cançons…
Si vols més informació sobre cadascun 
d’aquests tallers consulta el nostre web.
Amb Stéphanie Pimet, professora de fran-
cès i tallerista des del 2008

CONVERSA EN ANGLÈS                      

- Nivell bàsic 2: dimarts de 17.30 a 19 h. 
Del 17 de gener al 21 de març
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 16 de gener al 20 de març
Preu : 79,86 € (15 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

START SPEAKING!                                 

Nivell A1: dilluns de 18:30 a 20.30 h.  
Del 16 de gener al 20 de març
Preu: 106,48 € (20 hores) 
Suplement de material: 3 €
Comença a aprendre anglès des del co-
mençament 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 Ludovic Tattevin, professor nadiu 
d’anglès

N
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COS I MENT                                       

IOGA                                                         

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.  
Del 18 de gener al 22 de març
- Grup B: dijous de 10.15 a 11.45 h.  
Del 19 de gener al 23 de març

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

PILATES                                                   

Dilluns de 10.30 a 11.30 h. Del 16 de  
gener al 20 de març
Preu: 53,24 € (10 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

RESPIRACIÓ EMOCIONAL                         
I COL·LOQUI                                       

Dimarts de 12 a 13.30 h. Del 19 de gener  
al 23 de març
Preu: gratuït (15 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’ansi-
etat i la por.
Amb Maria Roca, voluntària del Banc del 
Temps de Sarrià - Sant Gervasi

MEDITACIÓ SUFÍ                                     

Dimarts 24 de gener, de 18.30 a 20 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
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INFANTIL I JUVENIL                    

INICIACIÓ A LA DANSA                        

Activitat familiar per a infants de 4 a 5 
anys. Dijous de 17 a 18.15 h. Del 19 de 
gener al 23 de març
Preu: 55 € (12,5 hores)
Primer contacte amb la dansa per els més 
petit. Exercicis i jocs per augmentar la psico-
motricitat i el ritme en família.
Amb Adela Lafuente, ballarina i educadora

DANSES URBANES                               

Grup per a infants de 6 a 8 anys. Dijous 
de 17 a 18.15 h. Del 19 de gener al 23 de 
març
Preu grup 6-8 anys: 34,63 € (12,5 hores) 
Grup per a infants de 9 a 11 anys. Dilluns 
i dimecres, de 17 a 18.15 h. Del 16 de 
gener al 22 de març
Preu grup 9-11 anys: 69,25 € (25 hores)
Grup per a joves de 12 a 15 anys. Di-
marts de 17 a 18.15 h. Del 17 de gener al 
21 de març
Preu grup 12-15 anys: 34,63 € (12,5 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 conèi-
xer el nostre cos i les seves possibilitats.
A través del joc, el ritme i la creació desco-
brirem què pot fer el nostre cos i practicarem 
el moviment i la memòria. Tot, en un espai 
dinàmic, lúdic i social!
Amb Marina Molina, Lidiya Palacios i Paula 
Peco, ballarines

HAVE FUN WITH ENGLISH!                    

Dimarts de 17.30 a 19 h. Del 17 de gener 
al 21 de març
Preu: 41,55 € (15 hores)
Vols divertir-te i fer noves amistats?  
Passarem una bona estona mentre aprenem 
anglès! Aprendrem vocabulari i construcci-
ons de frases, practicarem l’escolta a través 
dels contes, la parla i, sobretot, ens diverti-
rem molt!
Per a infants de 6 a 8 anys
Giulia Onori, educadora social i professora 
d’anglès

EXPRESS YOURSELF WITH ENGLISH         

Dimarts de 19 a 20.30 h. Del 17 de  
gener al 21 de març
Preu: 41,55 € (15 hores)
Vols divertir-te i aprendre anglès? En 
aquestes sessions aprendrem les paraules 
i expressions més comunes en anglès i les 
aplicarem en dinàmiques grupals d’auto-
coneixement i expressió amb debats, joc, 
música i moviment.
Amb Giulia Onori, arteterapeuta i professo-
ra d’anglès

TALLERS

N
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TALLERS. SERVEIS

TALLER DE MÀSCARES                       

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

SEXUALITAT EN MOVIMENT                

Dissabte 4 de febrer, d’11 a 13 h
Per a joves d’entre 18 i 29 anys.
Vegeu pàg. 22

ESPAIS PÚB(L)ICS                                 

Dissabte 11 de març, de 10 a 14 h
Per a joves d’entre 18 i 29 anys.
Vegeu pàg. 22  

SERVEIS                                         

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

PUNT D’INFORMACIÓ 
Punt d’informació del districte Sarrià-Sant Gerva-
si 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 connec-
tar 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 
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GENER

Dimarts, 3 17 h Activitats especials: Tarda de lectures J. R. R. Tolkien 

Dijous, 12 19 h Xerrades ACIM : «La immersió lingüística des del seu inici i el seu futur»

DivenDres, 13
17.30 h 

20 h

Contes sota l'escala: Contacontes amb María Mendoza
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Basandere, de Lolita Delmontiel 

Dissabte, 14 17 h
17.30 h 

Sessions obertes: Resolució de dubtes informàtics, amb Banc del Temps 
Activitats especials: Bring back the fun 

Dilluns, 16 19 h Cicle de concerts Música Z: Trio Korena (Conservatori de Liceu) 

Dimecres, 18 19 h Sessions obertes: Taller de lectura, El Capital, amb l’ACIM

Dijous, 19 19 h
Sessions obertes: Taller d’història de Sarrià
Sessions obertes: Dansa lliure

DivenDres, 20 17.30 h
20 h 

Contes sota l’escala: Contacontes amb María Mendoza
Activitats especials: Corre’art

Dilluns, 23 19 h ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Macbeth, de Verdi . 4,50 €

Dimecres, 25 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: La minvant formació en ciències,  
un risc per la democràcia (Veus científiques) 

Dijous, 26 19 h CAFÈS LITERARIS: Antígona i Èdip Rei, de Sòfocles. 3 €

DivenDres, 27 17.30 h
20 h 

Contes sota l’escala: Contes amb María Mendoza

L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Jam session

Dissabte, 28 12 h MATINAL FAMILIAR: Maleable, espectacle de dansa  

Dilluns, 30 19.30 h Activitats especials: Work in progress de l’obra George Kaplan + col·loqui 
post funció amb el Festival Oui de Teatre en Francès de Barcelona

Dimarts, 31 19 h Activitats especials: Xerrada col·loqui. Els santuaris grecs 

Dimarts, 31 19 h Orlandai feminista: FEM Safareig

EXPOSICIONS:
Del 9 al 30 de gener: «Que no», de Joana Brabo
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FEBRER

Dijous, 2 19 h Xerrades ACIM: «Brasil o els reptes de futur d’Amèrica Llatina»

DivenDres, 3 17.30 h Contes sota l’escala: Contacontes amb María Mendoza 

Dilluns, 6 19 h Cicle de concerts Música Z: Sònia Molina, Savid Salgado i Álvaro López 
(concert de flamenc, amb el Taller de Músics) 

Dimecres, 8 19 h Taller de lectura, El Capital, amb l’ACIM

DivenDres, 10 17.30 h
20 h 

Activitats especials: Dia de la nena i la dona en la ciència. Contacontes 
amb Les Luciferases 
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Anna Tréa

Dissabte, 11

11 h

11 h
19 h

Nadons a la Casa Orlandai: Viatget del dret i del revés, concert per 
nadons i les seves famílies amb Ana Rossi
Orlandai feminista: Coses de mariques i les seves veïnes, «Masculinitat»
Sessions obertes: Resolució de dubtes informàtics, amb Banc del Temps

Dilluns, 13 19 h ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Madama Butterfly, de G. Puccini . 4,50 €

Dijous, 16
-

19 h 
19 h

Activitats especials: Dijous gras! Comença el Carnaval!
Sessions obertes: Taller d’història de Sarrià
Sessions obertes: Dansa lliure

DivenDres, 17 19 h Contes sota l’escala: Contacontes amb María Mendoza 

Dissabte, 18 - Activitats especials: Gran Rua de Carnaval!!! 

Dimecres, 22 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Art, ciència i tecnologia.  
De la cova rupestre a l’art digital

Dijous, 23 19 h CAFÈS LITERARIS: La quarta paret, de Sorj Chalandon

DivenDres, 24 17.30 h 
20 h

Contes sota l’escala: Contacontes amb Maria Mendoza 
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Nit de Glosa, al cafè Orlandai 

EXPOSICIONS:
De l’1 al 28 de febrer: «Mares», de Maria Josep Rosanas
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MARÇ

Dijous, 2 19 h Xerrades ACIM: «Reptes presents del moviment ecologista a Catalunya» 

DivenDres, 3 17.30 h Contes sota l’escala: Contacontes amb María Mendoza 
Dissabte, 4 10-14 h Orlandai feminista: Vermut fem! Taller, trobada i concert amb Núria Canet

Dilluns, 6 19 h Cicle de concerts Música Z: Recital líric amb Yelen Montero  
(Conservatori del Liceu)

Dimecres, 8 19 h Taller de lectura, El Capital, amb l’ACIM

DivenDres, 10
17.30 h 

18 h
Contes sota l’escala: Contacontes amb Maria Mendoza 
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: George Kaplan, de la Cia La Bella Otero

Dissabte, 11 17 h Sessions obertes: Resolució de dubtes informàtics, amb Banc del Temps

Dimarts, 14 19 h Orlandai feminista: FEM Safareig

Dimecres, 15  19 h Orlandai feminista: Les dones del 38, passi de documental

Dijous, 16 19 h 
19 h

Sessions obertes: Taller d’història de Sarrià
Sessions obertes: Dansa lliure

DivenDres, 17 17.30 h  Contes sota l’escala: Contacontes amb Maria Mendoza 
Dissabte, 18 12 h MATINAL FAMILIAR: Rere l’ombra de Wendy i Peter Pan 
Dilluns, 20 19 h ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Alexina B., de Raquel García-Tomàs. 4,50 €

Dimecres, 22 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: La intel•ligència artificial ja és aquí.  
Oportunitats i riscos 

Dijous, 23 19 h CAFÈS LITERARIS: El elegido, de Thomas Mann

DivenDres, 24
17.30 h 

20 h
Contes sota l’escala: Contacontes amb Maria Mendoza 
L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Còctel escènic 

Dilluns, 27 19 h Cicle de concerts Música Z: Holmes Quartet (quartet de vents,  
Conservatori del Liceu)

EXPOSICIONS:
De l’1 al 31 de març: «Paraules entreteixides», del Grup de Puntes de Coixí. 
De l’1 al 31 de març: «Jo, pallassa», d’AFOCER



MAPA

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

De dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Diumenge tancat

CAFÈ ORLANDAI:
De dilluns a dijous: de 8 a 21 h 
Divendres: de 9 a 22 h 
Dissabtes de 10 a 15.30 h 
Diumenge tancat

ADREÇA HORARIS

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

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

FGC 
bus
bicing


