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Els centres cívics 
Els centres cívics són equipaments municipals d’ús públic 

per al desenvolupament social, cultural i comunitari. 
També promouen la dinamització veïnal, la vida 

associativa i la participació ciutadana. 
 

La Casa Orlandai 
Des del segle XVII, on és la Casa Orlandai hi havia un mas, l’any 1870 es van començar unes 
reformes que van conduir fins a l’edifici emblemàtic de l’actualitat. 
Al 1956 va ser la seu de l’escola Thalita, que ,al 1974, es va anomenar Escola Orlandai i el 
2003 va ser traslladada.  
L’edifici, patrimoni arquitectònic i sentimental del barri, ara és propietat municipal.  

L’Associació Cultural Casa Orlandai 
Quan l’edifici va quedar buit, un grup del veïnat va treballar perquè l’escola 

esdevingués un equipament social  de participació i trobada d’entitats 
intergeneracional. 

D’aquí va sorgir l’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO). 
L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) és una entitat formada per 

veïns i entitats que gestiona el Centre Cívic Casa Orlandai mitjançant un 
conveni de gestió ciutadana signat amb l’Ajuntament de Barcelona. 

Fomenta l’art i la transformació social des de la convivència i la 
dinamització comunitària.  

Orlandai més sostenible 
Dins el nou Pla Estratègic de l’ACCO 2016‐2020 s’ha traçat una línia 

d’actuació per promoure la sostenibilitat. Entenem que és una prioritat 
en el món en el que vivim i en coherència als valors que defensem. 

Formem part del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona i 
fem accions per reduir la petjada ecològica de l’associació i 

l’equipament. Desitgem convertir-nos un centre més respectuós amb el 
medi ambient, inserint en accions de millora pròpia i amb la 

conscienciació i implicació de la ciutadania. 

El metabolisme de la Casa Orlandai 
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Projectes sostenibles ja engegats 
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Banc del temps 

Renova la teva roba 

Punt d’intercanvi de llibres 

Mercats d’intercanvi 

ENERGIA [2009]

electricitat 380,5 KWh/dia

gas 49 KWh/dia

Casa Orlandai

Superfície (m2) 1.368 construïts

Accessible i ben aïllada tèrmicament

Horaris d'obertura  dll a dv de 10 a 22h

ds d'11 a 14 i de 16 a 21h

Hores casa 3.124,0 hores/any

Persones que l'organitzen [Dades de 2015]

Junta 9

socis 200

famílies 21

entitats associades 45

Equip tècnic 7

Hores equip tècnic 9.988 hores/any

Voluntaris 40 (en comissions)

Tallers 70 any

hores 1.031 hores/any

Talleristes 35 persones

Inscrits tallers 750 persones

Activitats 179 any

hores 231 hores/any

Participants activitats 12.226 persones

Sortides

aigües brutes 2 a 3 l orina

 dia/persona

RESIDUS

compost 5,3 kg/dia

vidre 2,5 kg/dia

cartró i paper 7 kg/dia

llaunes 4,93 kg/dia

plàstic 9,50 kg/dia

rebuig 20,67 kg/dia

RECICLATGE

piles gastades 2 piles/dia

Roba amiga ja no hi és

Punt gris

MATÈRIA

Entrades

AIRE 15l oxígen per persona

Aigua canalitzada 0,9719 m3/día

paper higiènic

OFICINA

aigua embotellada 22,68 día

toners 0,47 día

gots plàstic 50 día

A4 120 día

A3 200 día

cobriríem 32,5 m2

BAR

líquid 69,1 l/día

sòlid


