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Fotografia: Casa Orlandai
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LA 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 di-
rectament 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                                                                                

IL TROVATORE, DE G. VERDI                           

24 d’abril
Estrenada al Teatro Apollo di Roma el 19 de ge-
ner de 1853, Il trovatore va néixer en un període 
de gran intensitat creativa de Verdi i ràpidament 
va triomfar representant-se arreu durant aquells 
anys. De fet, pot considerar-se la culminació 
del melodrama romàntic italià per nombrosos 
factors com el marc històric medieval i exòtic, 
arrelat al conflicte entre els partidaris del Comte 
d’Urgell i els partidaris de Ferran d’Antequera a 
inicis del segle XV.

PARSIFAL, DE R. WAGNER                      

15 de maig 
Festival escènic sagrat basat en llegendes me-
dievals sobre el Sant Grial i la llança de Longi-
nus, Parsifal és la darrera partitura de Richard 
Wagner. Obra de caràcter simbòlic, exemplifica 
millor que cap altra òpera el concepte de la 
redempció. Parsifal, l’heroi que ignora els seus 
propis orígens i fins i tot el seu nom, personifi-
ca la innocència i la compassió. 

DIDO I AENEAS, DE H. PURCELL                        

12 de juny
Dido & Aeneas de Henry Purcell és una delicio-
sa òpera de cambra basada en l’obra Dido, 
reina de Cartago, de Christopher Marlowe. 
L’Orpheus Britannicus, nom amb què es co-
neixia Purcell, va elevar l’òpera anglesa al cim 
de l’elegància i eloqüència escrivint un dels 
exemples més notables del gènere. 

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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ELS LÍMITS DE LA GESTIÓ                        
COMUNITÀRIA DE LA CULTURA            

12 d’abril
La pandèmia ha canviat les societats on els 
equipaments socioculturals de gestió comuni-
tària, com és Casa Orlandai, actuen.  Aquests 
centres culturals, espais, casals, ateneus, etc. 
tenim un rol de dinamitzadors socials en un 
territori o en un sector. 
Sovint, tenim limitacions: amb la participació, 
per arribar a tothom, per oferir una programació 
diversa, per retribuir dignament treballadores i 
artistes, per fer front a una normativa cada cop 
més restrictiva en horaris i ús de l’espai públic, 
etc. 
És moment de reflexionar sobre aquest entorn 
que ja ha canviat, compartir les millors pràcti-
ques i debatre com superar aquestes limitaci-
ons. 
Amb David Castellet, del Casal de barri de Can 
Carol de Vallcarca. Mariona Soler de l’Ateneu 
Popular de Nou Barris. Natàlia Oliete, de la 
Casa Orlandai

DEBAT ELECTORAL                                    

3 de maig
En ocasió de les eleccions municipals a l’Ajun-
tament de Barcelona, el proper diumenge 28 
de maig, l’Associació Casa Orlandai i el diari 
El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià organitzen un 
debat electoral entre les principals candidatures 

que s’hi presenten. Podeu fer arribar  
les vostres preguntes mitjançant  
lesveusdelarepublica@gmail.com 
Modera: Carme Rocamora 
Col·labora en l’organització i dinamització: 
Mònica Beneyto

I NO ENS OBLIDEM D’HAITÍ                    

7 de juny
Actualment, Haití està passant per una crisi 
humanitària i política, acompanyada d’una alta 
taxa de pobresa, corrupció, violència i migració. 
Com s’ha arribat fins a l’actual crisi humanitària? 
Quins són els efectes? Quines vies internes  de 
solució hi ha? La Comunitat internacional hauria 
d’actuar?
Amb Jaume Ollé, metge especialista en medi-
cina interna i malalties infeccioses. Fundador 
d’ACTMON (Associació per al Control de la 
Tuberculosi al Tercer Món)

LES VEUS DE LA REPÚBLICA                                                                                 

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

Dijous, a les 19 h 
Entrada: 3 € (cal inscripció prèvia)
Aquesta primavera volem fer un homenatge a la guardonada Premi Nobel de Literatura, Annie 
Ernaux. Les seves obres es caracteritzen per ser, en bona part, d’autoficció. Ernaux és una de les  
màximes exponents de la literatura del jo, una manifestació literària molt present en els nostres dies.
Aquest gènere és un híbrid entre ficció i biografia. Els fets viscuts per l’autor/a són els ingredients 
del seu relat. Autor/a, narrador/a i personatge poden arribar a ser el mateix. El que és essencial és el 
relat i no els fets, tant si són reals i fidedignes com si no.
En aquest cicle ens endinsarem en la vida i la crònica generacional de tres dones de llocs i èpoques 
diferents. Unes són ficció, d’altres autoficció i totes elles literatura.
“No se escribe ciertamente por necesidades literarias, sino por la necesidad que la vida tiene de 
expresarse” María Zambrano
Organitza: Tina Angrill 

EL TEMPS DE LES CIRERES,                    
DE MONTSERRAT ROIG                          

20 d’abril
(Edicions 62)
Publicada l’any 1977, la novel·la fa un retrat de 
tres generacions de la família Miralpeix des de 
l’inici de la Guerra Civil Espanyola fins als darrers 
anys del franquisme. Una família marcada 
per l’evolució política i social d’aquella època. 
L’autora relata aquesta història de la mà de la 
Natàlia. L’alter ego de l’autora?
Amb Adrià Pujol i Cruells. Antropòleg, escrip-
tor i traductor

LÉXICO FAMILIAR,                                      
DE NATÀLIA GINZBURG                            

25 de maig
(Ático de los libros / Lumen) 
L’autora relata en primera persona la seva vida 
a Torí durant els anys 1930 i 1940. El microcos-
mos del seu nucli familiar, els Levy, de pare jueu 
i mare catòlica; i ella, la petita de cinc germans. 

Veuen néixer el feixisme i l’antisemitisme a Itàlia. 
Parla poc d’ella mateixa i molt del seu entorn 
familiar, de la seva llar, del camí que emprenen 
els seus germans... La Natàlia que apareix al 
relat és la mateixa autora d’aquesta història.
Amb Silvia Querini. Directora editorial durant 
quaranta anys, traductora i professora especi-
alitzada en la formació de nous editors

ELS ANYS, D’ANNIE ERNAUX                  

29 de juny
(Angle / Cabaret Voltaire) 
Acabem amb l’homenatjada del cicle, Annie 
Ernaux, amb el relat autobiogràfic i més perso-
nal de l’autora. On ens explica la seva vida, des 
de la infantesa –nascuda l’any 1940- fins als 
anys 2000, sis dècades explicades en un ordre 
estrictament cronològic. L’Annie també n’és la 
protagonista i l’autora.
Amb Mercè Carrillo. Professora de Filologia 
Hispànica i Filologia Catalana i Coordinadora i 
formadora de clubs de lectura
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16è ANIVERSARI DE LA CASA:  
VÀLIUS I CARLOTA SERRAHIMA  
+ BAIXA FIDELITAT                                          
14 d’abril  
Música i músics inclassificables
Els Indian Runners s’apoderen de la nit 
per celebrar els 16 anys de la Casa des de 
l’escenari! Vàlius són un duet que beu del 
punk més nerviós i del folk més descarnat. 
Insisteixen en l’ètica del “fes-t’ho tu mateix”. I, 
amb la trentena ja força avançada, els Baixa 
Fidelitat amb punk socialdemòcrata. Jo, no 
m’ho perdria!
Vàlius són, Gerard Segura i Pol Serrahima 
acompanyats de Carlota Serrahima. 
Baixa fidelitat són Pau Casanellas, Àlex 
Todó i Oriol Barba.

JAM SESSION                                                   
5 de maig
Música
Després de l’èxit de la Jam d’hivern continua 
aquest espai de trobada al Cafè Orlandai, 
per a músics del barri i altres contrades, que 
tinguin ganes de venir a compartir a través de 
la música. Gèneres com el rock, el blues, el 
funk, el pop… tot és benvingut! Comptarem 
amb una banda que obrirà la Jam i que dina-
mitzarà la nit. T’hi esperem!
Coordinen: Mònica Bertran i Rocco Xavi 
Bertran

NIT IL•LUSTRADA:  
LA NATURA ES REBEL•LA                              
12 de maig 
Poesia i il·lustració en directe 
La llibreria A peu de pàgina, un any més, 
porta a la Casa una nit ben diferent, il·lustrada 
i literària. S’hi llegiran textos d’autors clàssics 
i actuals que s’acompanyen d’il·lustracions 

i música en directe. Tot 
plegat a un dels espais més 
emblemàtics 
de la Casa:  
el Cafè Orlandai!

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)



LOFOTEN CELLO DUO                                         
19 de maig
Folk contemporani
Aquests dos violoncel·listes fusionen la músi-
ca escandinava i catalana a més de comple-
xos ritmes balcànics, melodies jueves, sons 
del Caucas i l’Orient Mitjà i composicions 
pròpies. El seu repertori combina la diversa 
tradició oral de música ètnica de tot el món 
des de temps immemorials fins al present.
Amb Carles Muñoz Camarero i Håvard 
Enstad 

A les 19 h: Preludi
Concert d’alumnes de l’EMM Can Ponsic, 
com a preludi i obertura del concert de Lofo-
ten Cello Duo.

MOSTRA DE TEATRE                                       
26 de maig 
Teatre
Calidòscopica. Amb Sònia Gómez  
i Encarni Espallargas
L’obra gira entorn de les vivències de les dues 
performers tenint en compte la salut, la creati-
vitat i el benestar. L’escena construeix un relat 
amb eixos entrellaçats que conviden a jugar 
i a imaginar com seria la vida des d’un punt 
de vista distorsionat per una esquizofrènia 
paralitzant o productiva. 
De Montserrat, estel. Amb la Santa  
Companyia
Petit tast (a mode de tràiler) del nou espec-
tacle de la Santa Companyia. Una comèdia 
musical, amb guió i música original, que mos-
tra d’una manera irònica la massificació actual 
de la muntanya de Montserrat i la lluita per 
defensar que ‘’la Terra és per qui la treballa’’

II ESBIAIXADA: 
FESTA DE L’ORGULL DE SARRIÀ                  
2 de juny, a partir de les 20 h 
Després de l’èxit de l’any passat, torna l’Orgull 
a Sarrià per reivindicar i visibilitzar la diversitat 
i la defensa dels drets i de les llibertats de les 
persones LGTBIQ +. Tota la programació al 
web de la Casa, a partir de maig! Reserva la 
data! 
Organitza: Comissió feminista i LGTBIQ+ i 
Cafè Orlandai  

DANSES URBANES IN DA HOUSE                  
16 de juny, a partir de les 19 h 
La cultura urbana envaeix la Casa de la mà 
dels grups d’alumnes i residents de dansa, el 
seu professorat i artistes convidats. No t’ho 
perdis! 
Organitza: Professorat de dansa de la Casa 
i Casa Orlandai
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INSOMNI                                                   

15 d’abril, a les 17.30 h  
Clown gestual
Entrada lliure
Una plaça amb un llit antic i un pallasso pre-
parat per a dormir. Sorolls, sorpreses, riures 
i altres adversitats no el deixaran descansar 
fins a portar-lo a l’insomni. Guiat per la seva 
enginyosa inventiva, aconseguirà sorprendre i 
dibuixar somriures en tota la família. Un espec-
tacle sense paraules que et proposa un viatge 
poètic, oníric i entranyable, ple de situacions 
sense cap ni peus i del tot surrealistes. 
Amb la Cia. Dudu Arnalot 
Espectacle recomanat per a tots els públics 

VENTOLERA                                                   

20 de maig, a les 12 h 
Concert familiar
Entrada: 3 €
No et perdis aquest concert per a trio i més de 
15 instruments de vent pensat per a tota la fa-
mília. El repertori va des de la música clàssica, 
final a la popular, el jazz o l’ètnica. Passaran 
també moltes altres coses com ara un conte o 
una mica de circ! Us hi esperem! 
Amb la Cia. La Botzina 
Espectacle recomanat per a infants a partir de 
3 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).
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CONTES SOTA L’ESCALA                                     

Els divendres, a les 17.30 h
Del 14 d’abril al 16 de juny
Entrada lliure 
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 8 anys. 
Cada grup d’infants ha d’anar acompanyat 
d’una persona adulta



NADONS A LA CASA ORLANDAI            

CAMPAMENT ANIMÀLIA                        

15 d’abril, a partir de les 11 h 
Espai de joc lliure 0-3
Entrada lliure 
I si juguem a ser biòlegs i biòlogues? Un 
espai de joc lliure, joc heurístic i sensorial, una 
biblioteca i animals. Dos biòlegs peculiars us 
descobriran els animals de la fauna catalana, 
uns titelles de fusta articulats que podreu 
observar de ben a prop. 
Amb Sàndal Produccions

TEXTURES                                                 

13 maig, a les 11 h 
Espai d’experimentació 0-3
Entrada: 3 €
Textures serà la propera proposta escènica 
de la companyia La Curiosa, adreçada a nens 
i nenes de 0 a 2 anys i les seves famílies. Us 
volen fer partícips del procés creatiu… voleu 
venir a jugar? Es crearà un espai dissenyat 
especialment per a vosaltres on us mostrarem 
algunes de les idees de la companyia.
Amb la Cia. La Curiosa XERRADES PER A FAMÍLIES               

JOGUINES I MATERIALS DE JOC EN 
LA PRIMERA INFÀNCIA
Data i hora per confirmar 
Parlarem de com fomentar el joc lliure, manipu-
latiu i viu perquè els més petits i petites puguin 
experimentar i explorar sense límits.
Amb Marta Mercader, d’Aúpali
Aquesta xerrada forma part del cicle “La 
importància del joc”
Organitza: AFAs EBM Can Caralleu, EBM Can 
Canet, EBM L’Oreneta, Casa Orlandai 
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ACTIVITATS: EXPOSICIONS

«60 ANYS DE MOVI DE SARRIÀ»                     

Del 6 d’abril al 6 de maig 
Recorregut per la història de l’Esplai Movi de 
Sarrià a través dels diferents locals que l’han 
acollit, les experiències viscudes i, sobretot, 
les famílies, els infants i el monitoratge que han 
format la gran família que són ara. 
6 de maig
Festa de celebració dels 60 anys, amb 
activitats diverses obertes a tothom! 

«HABITATGE, VIDA I LLUITA»,                    
DEL SINDICAT DE LLOGATERES            

Del 8 al 29 de maig 
Recull d’imatges d’Ivan Giesen, afiliat del Sindi-
cat, que il·lustra els darrers anys de mobilitza-
cions i activitats reivindicatives en suport a les 
famílies i persones que es veuen obligades a 
defensar el dret a sostre.
10 de maig, a les 19 h
Inauguració de l’exposició amb Ivan 
Giesen 
Un espai on conèixer, de la mà de l’artista i 
d’altres membres de l’entitat, qui són i què fan 
al Sindicat de Llogateres de Catalunya, així 
com la motivació i experiències viscudes que 
retraten les imatges.

«HAITÍ. UN PAÍS EN CONFLICTE                  
PERMANENT», DE JAUME OLLÉ             

Del 29 de maig al 30 juny
El metge Jaume Ollé va treballar molts anys a 
l’Hospital Albert Schweitzer a Des Chapelles, a 
la vall d’Arbonite a Haití. És també el fundador i 
el president d’ACTMON, una entitat no lucrativa 
que permet mantenir alguns serveis essencials 
d’atenció a la salut i l’educació. Gran aficionat a 
la fotografia, ha registrat centenars d’instantà-
nies de gran qualitat tant de la seva activitat pro-
fessional com de la vida i els paisatges del país, 
que s’oferiran de manera ordenada al públic, per 
primera vegada en aquesta mostra. 
7 de juny, a les 19 h 
Les Veus de la República: I no ens oblidem 
d’Haití (vegeu pàg. 6)

EXPOSICIONS                                                                                                            
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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.

FEM SAFAREIG                                                

Dimecres 26 d’abril i 7 de juny, a les 19 h
Des de la comissió feminista de la Casa 
Orlandai obrim un espai de trobada no mixta 
per ampliar les nostres bases i construir juntes 
nous coneixements feministes. I com ho fem? 
Una de nosaltres (tu pots ser-ne una) proposarà 
un text, una pel·lícula, una cançó… que pren-
drem com a punt de partida per reflexionar, 
intercanviar coneixement i visions, tot  aprenent 
de l’altra i amb l’altra. Vine al nou safareig del 
Cafè Orlandai!
Si hi vols participar envia un correu a recep-
cio@casaorlandai.cat i t’enviarem el material de 
cada sessió.

PATAS ARRIBA                                                    

Dijous 13 d’abril, a les 20 h 
És la suma de Gemma Almagro i Izaskun Bar-
barie. El segell de PoesiaDeTrinchera es vesteix 
aquesta vegada de la guerrilla innata del piano 
de Barbarie. Patas arriba parla de les dones 
i de l’ésser humà en general. De la poesia 
domèstica, del feminisme, de l’erotisme i de la 
vida. Tot plegat conjugat des de la irreverència, 
l’humor i la complicitat amb el públic.
Espectacle en castellà

II ESBIAIXADA: FESTA DE L’ORGULL       
DE SARRIÀ                                                            

Divendres 2 de juny, a partir de les 20 h 
Vegeu pàg. 9

TALLERS                                                           

Autodefensa i antiagressions 
Dimarts de 19 a 20.30 h. De l’11 d’abril al 16 
de maig
Vegeu pàg. 27

Què sabem sobre la menopausa 
Dimecres 31 de maig, de 18 a 20 h
Vegeu pàg. 26

ORLANDAI FEMINISTA                                                                                              



ACTIVITATS: PROGRAMACIÓ ESPECIAL

PROGRAMACIÓ ESPECIAL                                                                                      

16è ANIVERSARI DE LA CASA                                                                                                                

Del 12 al 19 d’abril

Dimecres 12, a les 19 h 
Les Veus de la República: 
Els límits de la gestió comunitària  
de la cultura

Dijous 13, a les 20 h
Patas arriba, guerrilla poètica i musical

Divendres 14, a partir de les 17.30 h
17.30 h Contes sota l’escala, 
amb María Mendoza 
18 h Activitat participativa per  
al disseny del Pla Estratègic
20 h L’Imperdible del divendres: 
Vàlius amb Carlota Serrahima + Baixa fidelitat 

Dissabte 15, a partir de les 10.30 h
10.30 a 12.30 h Campament Animàlia, per a nadons 0-3 (espai de joc lliure)
11 a 13 h Còctel de pintures (espai de creació), amb María Mendoza + Espai de contes 
12.50 h Actuació del grup de dansa de Vàrium
13 h Jazz Vermut, amb solistes de la Locomotora Negra 
14 h Paella popular
16.30 h Quina, amb Esplai Movi de Sarrià
17.30 h Insomni, amb Dudu Arnalot (espectacle per a tots els públics) 
19 h Pirolaires 
21 h Concert: La Golden Beat 
23 h PD’s

Dimarts 18, de 10 a 12 h
Itinerari pels jardins de Sarrià, amb Pepa Tort

Dimecres 19, a les 19 h
Projecció i col·loqui: L’hora dels infants, amb Roser Bassedas i Martí Boneta 
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L’HORA DELS INFANTS                                 

Dimecres 19 d’abril, a les 19 h 
Passi de documental
Aquest documental analitza tres fites de la 
revolució educativa a Catalunya al primer terç 
del segle XX: les colònies escolars, les colònies 
permanents i les escoles a “ple aire”. Unes ex-
periències que van resultar autèntics laboratoris 
educatius. Recuperem la memòria d’aquestes 
experiències pioneres a un espai que alberga 
tanta memòria escolar i educativa com és la 
Casa Orlandai, abans Escola Talitha i Escola 
Orlandai.
Amb Martí Boneta Carrera, codirector del 
documental i Roser Bassedas, exdirectora de 
l’Escola Dolors Monserdà-Santapau.
Aquesta activitat s’emmarca en el projecte Sar-
rià, barri educador. Educació, cultura i territori

MARATÓ DE DANSA                                  

Dissabte 22 d’abril, a partir de les 10.30 h
Celebra el Dia Internacional de la Dansa amb 
diversos tallers de dansa oberts i gratuïts. La 
Casa Orlandai es convertirà en el temple de 
la dansa: danses urbanes infantils, dancehall, 
ritmes jamaicans i salsa. 
(Per a més informació vegeu pàg. 22)

DIA DE L’ORGULL FRIKI                          

Dissabte 27 de maig, a les 17 h 
Debat i intercanvi de llibres! 
Amb motiu d’aquest dia, l’associació Smial de 
Lóriel de la Sociedad Tolkien Española,  
es reuneixen per dur a terme el debat “És 

Tolkien el millor autor de fantasia de la història?” 
Debat amb caràcter distès i divertit obert a 
tothom. A més, es farà un intercanvi de llibres 
i de còmics! Així que porta aquell llibre en bon 
estat que ja no necessitis i marxa a casa amb 
un altre! No t’ho perdis, t’hi esperem! 

10 ANYS DEL COR DE L’ANTÀRTIDA      

Dijous 29 de juny, a les 20 h  
El Cor l’Antàrtida es va fundar el 2013 per inici-
ativa de qui n’és la directora, Mariona Castelar. 
Va néixer emparat per l’escola de música del 
mateix nom a Sarrià. Consta d’una quarantena 
de cantaires, la majoria del barri, però també 
de diferents districtes de Barcelona i pobles 
del voltant. Ha cantat a diferents indrets de 
Barcelona, i també a pobles i ciutats com la 
Garriga, Sant Francesc (Formentera), Premià 
de Mar, Vallvidrera, Sant Esteve de Palautor-
dera, Logronyo, Peroblasco, entre d’altres. El 
repertori abasta més de cent cinquanta títols 
de molts estils, èpoques i països. Enguany 
preparen el seu 10è aniversari amb un repertori 
de Romanticisme alemany i d’autors del segle 
XX. T’hi esperem! 

JORNADES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL  

Del 10 al 12 de maig
Jornades d’educació ambiental impulsades per 
l’Agència de Residus de Catalunya amb motiu 
de la Setmana Internacional del Compost. Les 
famílies i escoles que hi assisteixin podran 
participar d’activitats, aprendre a fer compost 
visitant l’estand, l’exposició sobre compostat-
ge i també apuntar-se als diversos tallers que 
s’organitzaran.

PROGRAMACIÓ ESPECIAL                                                                                    
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V CICLE D’AGRICULTURA                         
DE PROXIMITAT                                          

De l’1 al 16 de juny 
Juntament amb la resta d’equipaments 
municipals del Districte organitzem un seguit 
d’activitats relacionades amb l’agricultura sos-
tenible i de proximitat. Podeu consultar tota la 
informació al web del districte.

TAST DE VINS I OLIS,                              
AMB LA COOPERATIVA L’OLIVERA       

Divendres 9 de juny, a les 19 h

Entrada: 4,50 €
Vine a tastar i conèixer alguns dels vins i olis 
que produeix aquesta cooperativa a Vallbona 
de les Monges i a Can Calopa de Dalt (Coll-
serola). Un projecte d’agricultura sostenible i 
inclusió social que has de conèixer.

JORNADA DE PORTES OBERTES          
A L’ESPAI GARDENYES                           

Dissabte 10 de juny, a partir de les 11 h
Vine a descobrir l’hort comunitari de Sarrià i 
a conèixer com funciona i s’organitza, de la 
mà de membres de l’assemblea que gestio-
na l’espai. A més podràs gaudir d’activitats 
organitzades per l’ocasió: 

10 a 14 h Taller d’Ecoprint: estampació 
sostenible (vegeu pàg. 20)
11 a 13 h Taller infantil: Art pel medi ambient 
(vegeu pàg. 28)

REVETLLA DE SANT JOAN                       

23 de juny, a partir de les 20 h 
Com cada any, celebrarem la Revetlla de Sant 
Joan al barri! El Cafè Orlandai organitzarà 
un sopar de Revetlla per a tothom i també 
s’habilitarà la Plaça del Xiprer per fer sopar de 
carmanyola. T’hi esperem per gaudir del dia 
més llarg de l’any, donar la rebuda a la Flama 
del Canigó i ballar a ritme de focs i petards! 

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 Viquipèdia? 
L’objectiu del taller és adquirir les eines neces-
sàries 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
Dijous 27 d’abril, 25 de maig, 29 de juny
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.

BANC DEL TEMPS DE SARRIÀ - SANT 
GERVASI
Dissabte 15 d’abril, 13 de maig i 10 de juny
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 en línia: 
bancdeltemps@casaorlandai.cat 

SESSIONS OBERTES TALLER D’HISTÒRIA DE SARRIÀ            
Dijous 20 d’abril, 18 de maig, 15 de juny, 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 parti-
culars que desitgin integrar-s’hi.
Més informació:  
https://tallerhistoriasarria.wixsite.com/inici

TALLER DE LECTURA: EL CAPITAL      
Dimecres 12 d’abril, 10 de maig i 14 de juny, 
a les 19 h 
Aquest taller té com a objectiu treballar de forma 
col·lectiva per aprofundir en els conceptes que 
empra Karl Marx en la seva obra cabdal i facilitar 
la comprensió del text. A cada sessió es treballen 
uns capítols concrets i és important haver-los 
llegit prèviament. Si vols participar-hi, contacta 
amb  recepcio@casaorlandai.cat i et facilitarem la 
informació necessària. 

XERRADES DE L’ASSOCIACIÓ CATA-     
LANA D’INVESTIGACIONS MARXISTES 
Dijous, a les 19 h

13 d’abril 
L’espai en la globalització: marges i llin-
dars. Amb Núria Benach, de l’UB.

4 de maig 
De l’oblit a la memòria: l’esclavitud a l’Es-
panya contemporània. Amb Martín Rodrigo 
Alharilla, de la UAB. 

22 de juny 
Els ajuts socials: quins i com? Inserció, 
renda bàsica, pobresa. Amb Lluís Torrents, 
de la Secretaria 



TALLERS

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS                                                                                           

Període d’inscripció
Per a l’alumnat dels tallers d’hivern 
2023: preinscripció del 15 al 22 de març. 
Inscripció en línia i presencial.
Per a nou alumnat i nous tallers: a partir 
del 22 de març a les 10 h. Inscripció en 
línia i presencial.

Inscripció presencial: de dilluns a diven-
dres de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h.  
Els festius no es fan inscripcions.

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

Inscripció en línia: 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 dels 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 consti el número de compte bancari, per 
poder fer l’abonament. 

 
Preus
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                                      

HISTÒRIA DE BARCELONA                
A PEU DE CARRER                                        

Dijous de 10.30 a 12.30 h. Del 27 d’abril 
a l’1 de juny (excepte el 25 de maig)
Preu: 53,24 € (10 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 PELS JARDINS DE SARRIÀ           

Dimarts 18 d’abril, de 10 a 12 h
Preu: 10,65 € (2 hores)
Els parcs del barri, amb l’arribada de la prima-
vera, tenen un aspecte magnífic. Pepa Tort, 
l’autora del llibre “Explora els jardins, viu els 
arbres”, ens acompanyarà per jardins com els 
de la Vil·la Cecília, de la Vil·la Amèlia o de Can 
Sentmenat.
Amb Pepa Tort. Organitzat conjuntament 
amb El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià.

RUTA D’HISTÒRIA: RODALIES DE      
SARRIÀ                                                     

Dissabte 22 d’abril, de 10 a 12 h
Preu: 10,65 € (2 hores)
Excursió per les rodalies de Sarrià. Punt de 
trobada a la Casa Orlandai i visites al parc de 
la Vil·la Amèlia, les Cases Barates, Can Canet 
de la Riera, Pedralbes, el parc de l’Oreneta, 
Can Sentmenat i final a la plaça Sarrià. 
Amb Jesús Mestre. Organitzat conjunta-
ment amb el Taller d’Història de Sarrià 

MITOLOGIA GRECO-ROMANA               

Dijous de 19 a 20 h. Del 13 d’abril al 15 
de juny
Preu: 53,24 € (10 hores)
En aquest curs ens endinsarem en el fasci-
nant món de la mitologia grega i romana, amb 
els seus déus, herois i monstres i coneixerem  
els seus principals protagonistes i les aventu-
res i desventures que van protagonitzar.
Amb Borja Pelegero, historiador i arqueòleg 
i Lluís Bordas, escriptor i hel·lenista

TALLER D’ESCACS                                    

Dijous de 17.30 a 18.30 h. Del 13 d’abril 
al 15 de juny
Preu: 53,24 € (10 hores)
Els escacs són una pràctica idònia per 
treballar la concentració, l’estratègia i l’agilitat 
mental. Proposem un taller amb sessions 
dinàmiques que combinin l’explicació de la 
tècnica i la mateixa pràctica de l’alumnat. 
Aprofundirem en tècniques d’obertura, 
defensa i atac, tot adaptant-nos al nivell de 
l’alumnat.
Amb Doro Gomila, campió de Menorca i 
subcampió de Balears d’escacs

TALLERS

N

N



ARTS                                              

APRÈN A ESCOLTAR LA MÚSICA        

Divendres de 10.30 a 12 h. Del 14 d’abril 
al 16 de juny
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

TALLER D’HISTÒRIA DE L’ART.           
DONES ARTISTES                                   

Dijous de 12 a 13.30 h. Del 13 d’abril al 
15 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores)
“L’art és aliè a l’esperit de les dones, ja que 
requereix molt talent, una qualitat gairebé 
sempre absent en elles” (Bocaccio). En 
aquest curs demostrarem que Bocac-
cio estava molt equivocat. Rescatarem 
les dones artistes de l’anonimat, des del 
segle XVI fins als anys 30. Descobrirem no 
tan sols grans pintores o escultores sinó 
també grans personalitats, dones singulars 
que varen fer front als estereotips.
Amb Anna Pou van den Bossche,  
historiadora de l’art i divulgadora.

TALLER DE CANT                                

Dimarts de 18.30 a 20 h. De l’11 d’abril al 
13 de juny 
Preu: 79,86 € (15 hores)
La veu comunica idees, sentiments i històri-
es. 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 ge-
nerar música des del joc, el ritme i la passió.
Amb Estel Boada, cantant i artista  
multidisciplinar

SOSTENIBILITAT                           

TALLER D’ECOPRINT                           

Dissabte 10 de juny, de 10 a 14 h
Preu: 21,30 € (4 hores)
Suplement de material: 5 €
En aquest taller ens endinsarem en el fasci-
nant món de l’estampació botànica.
Consisteix a aprofitar els pigments naturals  
de les plantes locals per a estampar teixits 
utilitzant fulles, tiges, escorces i flors direc-
tament de manera que la forma i el color 
quedin a la tela.
Un procés de tenyida que explora i desenvo-
lupa la creativitat. A més de ser una tècnica 
natural i sostenible, tan necessària al món.
Aprendrem a estampar, a classificar els tei-
xits, a observar i conèixer les plantes que ens 
envolten i crearem dissenys únics i irrepeti-
bles. Una experiència meravellosa envoltada 
de natura.
Amb Natural Maga, dissenyadora d’art 
tèxtil i artesana

TALLERS

N



EXPRESSIÓ CREATIVA                

URBAN SKETCHING                               

Dijous de 16.30 a 18.30 h. Del 13 d’abril 
al 15 de juny
Preu: 106,48 € (20 hores)
Iniciació i aprofundiment a l’urban sketching. 
Dibuixar és descobrir. Dibuixarem i experi-
mentarem amb diferents materials i tècniques 
en els nostres quaderns. Línia i color. Dibui-
xarem el que ens envolta i sortirem a dibuixar 
al carrer per copsar tot allò que ens interessi 
explicar. Espais i figura humana.
Algunes sessions les farem al mateix centre 
cívic i, d’altres, per diversos espais de la 
ciutat. Ens adaptarem a les necessitats per-
sonals de cadascú.
Amb Monse Fando, il·lustradora i mestra

PARLAR EN PÚBLIC A TRAVÉS             
DEL TEATRE                                             

Dimarts de 18 a 19 h. De l’11 d’abril  
al 13 de juny
Preu: 53,24 € (10 hores)
El taller permetrà adquirir eines i habilitats 
a l’hora de comunicar-nos. Aprendrem a 
controlar el llenguatge corporal, els gestos 
i la veu per expressar-nos amb confiança 
i eloqüència. A través del joc i d’exercicis 
teatrals crearem situacions on gaudir de la 
comunicació oberta. 
Es farà un seguiment de les participants per 
potenciar les habilitats de cadascuna, cosa 
que ens permetrà identificar els punts forts i 
les àrees de millora.
Taller adreçat a joves d’entre 18 i 29 anys
Amb Laura Bono Gabarró, directora de 
teatre i curadora artística.

FES-TE LA TEVA PRÒPIA ROBA            

Dimecres de 18 a 19.30 h. Del 12 d’abril  
al 14 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores)
En aquest taller podràs donar una segona 
vida a les peces de roba o aprendre a fer-te’n 
de nova.
Tant si fa anys que cuses a màquina com 
si és la teva primera vegada, porta el teu 
projecte tèxtil i t’ajudarem a fer-lo realitat. No 
es necessita cap nivell! En cas que no tinguis 
cap projecte es proposaran exercicis per tal 
d’aprendre tècniques de costura. 
Cal portar la màquina de cosir
Amb Natàlia Maragall, modista i patronista

N

N
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MARATÓ DE DANSA                              

Dissabte 22 d’abril, a partir de les 10.30 h
Celebra el Dia Internacional de la Dansa amb 
diversos tallers de dansa oberts i gratuïts. La 
Casa Orlandai es convertirà en el temple de 
la dansa: danses urbanes infantils, dancehall, 
ritmes jamaicans i salsa.

De 10.30 a 11.30 h
Taller obert de dansa lliure
Experimenta amb el món de la dansa i el 
moviment lliure.
Amb Associació Catalana de Dansa Lliure

De 10.30 a 13 h
Tallers oberts infantils de danses urbanes
Vine a conèixer la cultura i les danses urba-
nes tot experimentant amb el cos i el movi-
ment! Els professors dels tallers de danses 
urbanes de la Casa faran una sessió oberta 
al barri, no te la pots perdre!
Per a infants de 6 a 11 anys
Amb Marina Molina i Biel Planella

D’11 a 12.30 h
Taller de dancehall 
Aquest estil musical neix als guetos de 
Jamaica a partir de l’evolució del Reggae i 
altres estils musicals jamaicans. És un estil 
de vida i, sovint, trobem diferents cançons o 
passos de ball que formen part de la quotidi-
anitat de les persones a l’illa.
Al taller aprendrem diferents passos de ball 
creats per jamaicans així com diverses can-
çons i moviments.
Amb Júlia Esteve, ballarina

De 12.30 a 13.30 h
Taller de Salsa 
La salsa com a gènere musical i estil de dan-
sa va néixer a Cuba als anys setanta fruit de 
la barreja de diversos ritmes. Vine a tastar-los 
i comença amb els moviments bàsics per 
deixar-te anar!
Amb Natàlia Gibernau, ballarina 

De 13 a 14.30 h 
Espai de ball, el social 
Acaba la marató de dansa amb ritmes 
llatins a càrrec de la Júlia, l’Esther i la Rosa. 
T’esperem, a l’hora del vermut, per posar en 
pràctica el que has après al matí o venir a 
ballar-la!
Amb La Cara B, punxadiscos
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ACTIVITAT FÍSICA                        

AERÒBIC DELS ANYS 80 I 90               

Dimecres de 12.30 a 13.30 h. Del 12 
d’abril al 14 de juny
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

ESTIRAMENTS EN MOVIMENT            

Dilluns de 19 a 20 h. Del 17 d’abril al 19 
de juny
Preu: 42,60 € (8 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

TONIFICACIÓ                                          

Dijous de 20.30 a 21.30 h. Del 13 d’abril 
al 15 de juny
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                   

Dimecres de 10 a 12 h. Del 12 d’abril al 
14 de juny
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



TALLERS

IDIOMES                                          

CONVERSA EN CATALÀ                           

Dimarts de 19 a 20 h. De l’11 d’abril al 13 
de juny
Preu: gratuït (10 hores)
Acabes d’arribar i encara no et fas entendre 
en català? Ja fa anys que ets aquí, però no 
t’atreveixes a parlar aquesta llengua? Perd la 
por al català!
Amb 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. De l’11 d’abril al  
13 de juny
Preu: gratuït (10 hores)
En aquest taller repassarem les normes 
bàsiques de l’ortografia per a aquelles 
persones que parlen en català, però que no 
s’atreveixen a escriure’l.
Amb 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 17 d’abril al 19 
de juny

Preu: gratuït (8 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 17 d’abril al 19 
de juny

Preu: gratuït (8 hores)
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 12 d’abril al 14 de juny
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
Del 12 d’abril al 14 de juny

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 12 d’abril al 14 de juny 
- Nivell mitjà 2: dimecres de 17.30 a 19 h. 
Del 12 d’abril al 14 de juny  
- Nivell avançat: dimecres de 12 a 13.30 h. 
Del 12 d’abril al 14 de juny
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. 
De l’11 d’abril al 13 de juny
Preu: 79,86 € (15 hores)
- Nivell avançat: dilluns de 19 a 20.30 h. 
Del 17 d’abril al 19 de juny
Preu: 63,89 € (12 hores)
Suplement de material: 3 €
Tot passant una bona estona, mantén i 
millora el teu anglès a partir de converses, 
lectures i pel·lícules relacionades amb els 
diferents països de la cultura anglosaxona.
Amb Brenda Franks, de l’International 
Women’s Club of Barcelona

TALLER DE CAL•LIGRAFIA                      
I APROXIMACIÓ A LA CULTURA ÀRAB

Dimecres 10 de maig, de 18 a 20 h
Preu: gratuït (2 hores)
Taller de cal·ligrafia àrab Nasji, una prime-
ra aproximació a la cultura àrab a través 
d’aquest art gràfic. Activitat dinamitzada 
per alQantara, Institut d’Estudis Culturals i 
Lingüístics, i organitzada en xarxa amb la 
Fundació Bayt al-Thaqafa, amb l’objectiu de 
sensibilitzar sobre tot allò que compartim les 
cultures àrab i catalana.
Amb Fundació Bayt al-Thaqafa

N



TALLERS

COS I MENT                                       

IOGA                                                         

- Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h.  
Del 12 d’abril al 14 de juny
- Grup B: dijous de 10.15 a 11.45 h.  
Del 13 d’abril al 15 de juny

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 17 d’abril 
al 19 de juny
Preu: 42,60 € (8 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 h. De l’11 d’abril al 13 
de juny
Preu: gratuït (10 hores)
Necessitem prendre una pausa del tràfec del 
dia a dia i expressar què portem dins. Una 
respiració conscient i emocional ens ajudarà 
a conèixer-nos millor, a reduir l’estrès, l’ansi-
etat i la por.
Amb Maria Roca, voluntària del Banc del 
Temps de Sarrià - Sant Gervasi

MEDITACIÓ SUFÍ                                     

Dimarts 25 d’abril, 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

QUÈ SABEM SOBRE LA MENOPAUSA 

Dimecres 31 de maig, de 18 a 20 h
Preu: gratuït (2 hores)
Què saps de la menopausa? Se’n parla poc 
dels  canvis físics i emocionals que s’experi-
menten, de com ens sentim, què necessi-
tem... En aquest taller, de la mà d’una experta 
en el tema, profunditzarem en totes aquestes 
i d’altres qüestions. 
Adreçat a dones adultes.
Amb Associació de Drets Sexuals  
i Reproductius

N



TALLER D’AUTODEFENSA                   
I ANTIAGRESSIONS                                 

Dimarts de 19 a 20.30 h.  
De l’11 d’abril al 16 de maig
Preu: gratuït (9 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. Per a joves d’entre 18 i 29 anys.
Amb Encara en Acció, moviment afectiu, 
sexual i de gènere

MOVIMENT, DANSA I RELAXACIÓ      

Dimarts 12 a 13.30 h. De l’11 d’abril al  
13 de juny 
Preu: 79, 86 € (15 hores)
Després d’uns primers escalfaments i exerci-
cis de consciència corporal per posar-nos en 
forma, explorarem els vincles entre la música 
i el moviment i ens traslladarem a diferents 
indrets del món a través de la música tot 
ballant.
Amb Naiara Armendáriz, etnomusicòloga, 
cantant i ballarina

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 13 d’abril 
al 15 de juny
Preu: 55 € (12,5 hores)
Primer contacte amb la dansa per als més 
petits. Exercicis i jocs per augmentar la 
psicomotricitat 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 13 d’abril al 15 de juny
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 12 d’abril 
al 19 de juny
Preu grup 9-11 anys: 62,33 € (22,5 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 i Biel Planella, ballarins

CÒCTEL DE PINTURES                            

Dissabte 15 d’abril, d’11 a 13 h, a la Plaça 
del Xiprer
Espai de creació obert a tothom 
Us agrada pintar? Amb què podríem pintar que 
no fos un pinzell? Veniu a descobrir tots els ma-
terials possibles per pintar de forma original!
Amb María Mendoza, artista i educadora
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TALLERS. SERVEIS

HAVE FUN WITH ENGLISH!                    

Dimarts de 17.30 a 19 h. De l’11 d’abril al 
13 de juny
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

ART PEL MEDI AMBIENT                      

Dissabte 10 de juny, d’11 a 13 h, a l’Espai 
Gardenyes
Preu: gratuït (2 hores)
Per celebrar el Dia Internacional del Medi 
Ambient experimentarem, amb diverses 
tècniques artístiques, l’agricultura sostenible i 
la cura del planeta!
Amb María Mendoza, artista i educadora

NOVETAT! VIU L’ESTIU CREATIU          

Del 26 de juny al 7 de juliol, de 9 a 16.30 h
Preu: 103,88 € (37,5 hores)
Arriba de nou el casalet d’estiu per a infants 
de 1r a 6è de primària amb dos itineraris cre-
atius per triar: danses urbanes o expressió 
creativa. No et quedis sense plaça!
Torn 1: del 26 al 30 de juny
Torn 2: del 3 al 7 de juliol
Inscripcions a partir de l’11 d’abril, a les 
10 h
Més informació al web

SERVEIS                                            

CAFÈ ORLANDAI COOPERATIVA
De dilluns a dijous de 8.15 a 21 h. Diven-
dres 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

SUPORT A LA CREACIÓ
Si tens un projecte artístic i necessites sessió 
d’espais o suport en algun àmbit, la Casa 
Orlandai ofereix un programa específic de 
suport a les companyies i la seva creació. 
programacio@casaorlandai.cat

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

ALLOTJAMENT D’ENTITATS 
Servei d’allotjament a les entitats sòcies.
entitats@casaorlandai.cat

ESPAI BARCELONA WI-FI
Espai WI-FI per tal que us pugueu 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 en línia: 
bancdeltemps@casaorlandai.cat 

N
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EXPOSICIONS:
Del 6 d’abril al 6 de maig: «60 anys del Movi de Sarrià»

ABRIL

DIMECRES, 12 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Els límits de la gestió comunitària  
de la cultura

19 h SESSIONS OBERTES: Taller de lectura. El Capital, amb ACIM  
DIJOUS, 13 19 h XERRADES ACIM. L’espai en la globalització: marges i llindars 

12 h ANIVERSARI DE LA CASA: Patas arriba, guerrilla poètica i musical

DIVENDRES, 14 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 

18 h ANIVERSARI DE LA CASA: Activitat participativa per al disseny  
del Pla Estratègic

20 h L’IMPERDIBLE DE L’ANIVERSARI: Vàlius i Carlota Serrahima +  
Baixa fidelitat

DISSABTE, 15 10.30 h ACTIVITATS ESPECIALS: 16è Aniversari de la Casa. Activitats tot el dia 

17 h BANC DEL TEMPS: Resolució de dubtes informàtics 

DIJOUS, 20 19 h CAFÈS LITERARIS: El temps de les cireres, de Montserrat Roig 

19 h SESSIONS OBERTES: Taller d’història de Sarrià

DIVENDRES, 21 17.30 h  CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 
DISSABTE, 22 10.30 h ACTIVITATS ESPECIALS: Marató de dansa 

DILLUNS, 24 19 h ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Il Trovattore, de G. Verdi  
DIMECRES, 26 19 h ORLANDAI FEMINISTA: FEM Safareig

DIJOUS, 27 19 h SESSIONS OBERTES: Dansa Lliure

DIVENDRES, 28 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 
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EXPOSICIONS:
Del 8 al 29 de maig: «Habitatge, vida i lluita», del Sindicat de Llogateres

MAIG

DIMECRES, 3 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Debat electoral  

DIJOUS, 4 19 h XERRADES ACIM: De l’oblit a la memòria. L’esclavitud a l’Espanya  
contemporània

DIVENDRES, 5 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 

20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Jam Session

DIMECRES, 10 JORNADES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL. Fins al 12 de maig 

19 h INAUGURACIÓ de l’exposició del Sindicat de llogateres, amb Ivan 
Giesen

19 h SESSIONS OBERTES: Taller de lectura. El Capital, amb ACIM 

DIVENDRES, 12 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 

20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Nit il·lustrada. La Natura es rebel·la 

DISSABTE, 13 11 h NADONS A LA CASA ORLANDAI: Textures, espai d’experimentació 

17 h BANC DEL TEMPS: Resolució de dubtes informàtics 

DILLUNS, 15 19 h  ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Parsifal, de R. Wagner 

DIJOUS, 18 19 h SESSIONS OBERTES: Taller d’història de Sarrià

DIVENDRES, 19 17.30 h  CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 

19 h Preludi, amb alumnes de l’EMM Can Ponsic

20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Lofoten Cello Duo

DISSABTE, 20 12 h MATINAL FAMILIAR: Ventolera 

DIJOUS, 25 19 h CAFÈS LITERARIS: Léxico familiar, de Natàlia Ginzburg 

19 h SESSIONS OBERTES: Dansa Lliure

DIVENDRES, 26 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 

20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Mostra de teatre 

DISSABTE, 27 17 h DIA DE L’ORGULL FRIKI. Debat i intercanvi de llibres
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EXPOSICIONS:
Del 29 de maig al 30 de juny: «Haití. Un país en conflicte permanent», de Joan Ollé

I recorda que a l’estiu fem més coses!

Dijous sota la palmera
Els dijous a les 20 h. Cicle de concerts a l’aire lliure
Focus d’estiu 
Els dimarts a les 19 h. Mostres de les companyies residents a la Casa Orlandai.
Veus de la república
Passi de documental a la fresca 
Tallers d’estiu
Consulta l’oferta a partir del 19 de juny

JUNY

DIVENDRES, 2 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 

20 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: II Esbiaixada: Festa de l’Orgull de Sarrià

DIMECRES, 7 19 h LES VEUS DE LA REPÚBLICA: I no ens oblidem d’Haití 

19 h ORLANDAI FEMINISTA: FEM Safareig

DIVENDRES, 9 17.30 h CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 

19 h ACTIVITATS ESPECIALS: Tast de vins i olis amb la Cooperativa l’Olivera 

DISSABTE, 10 11 h ACTIVITATS ESPECIALS: Portes obertes a l’Espai Gardenyes 

17 h BANC DEL TEMPS: Resolució de dubtes informàtics 

DILLUNS, 12 19 h  ÒPERA ENTRE BAMBOLINES: Dido i Aeneas, de H. Purcell 

DIMECRES, 14 19 h SESSIONS OBERTES: Taller de lectura. El Capital, amb ACIM

DIJOUS, 15 19 h SESSIONS OBERTES: Taller d’història de Sarrià

DIVENDRES, 16 17.30 h  CONTES SOTA L’ESCALA: Contacontes amb María Mendoza 

19 h L’IMPERDIBLE DEL DIVENDRES: Danses urbanes in da house

DIJOUS, 22 19 h XERRADES ACIM: Els ajuts socials. Inserció, renda bàsica, pobresa

DIVENDRES, 23 20 h ACTIVITATS ESPECIALS: Revetlla de Sant Joan  

DIJOUS, 29 19 h CAFÈS LITERARIS: Els anys, d’Annie Ernaux  

19 h SESSIONS OBERTES: Dansa Lliure

20 h ACTIVITATS ESPECIALS: 10 anys de Cor de l’Antàrtida 



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 8.15 a 21 h 
Divendres: de 8.15 a 22 h 
Dissabtes de 10 a 15 h 
Diumenge tancat

ADREÇA HORARIS

FGC: Parada Sarrià (S1, S2 i L6), sortida Cardenal de Sentmenat. Autobusos: V7, 66, 68

Districte de
Sarrià-Sant Gervasi
@casaorlandai

FGC 
bus
bicing


