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MAIG
JUNY
JULIOL
CMC LA UNIÓ

ESPAI CAN LLAURADOR

BIBLIOTECA
CAN LLAURADOR
EXPOSICIONS
TRENCANT EL SILENCI
Produïda per SUDS (Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes), amb la
col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Del 25 d’abril al 15 de maig

VISCA LA REVOLUCIÓ
Organitza: Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)
Del 25 de maig al 23 de juny

EL MEU NOM ÉS CALOTRITON I NOMÉS VISC AL MONTSENY!
Dins del projecte europeu “LIFE Tritó Montseny”.
Projecte Parcs i Biblioteques, naturalment!
De l’1 al 30 de juny

ALOMA
Organitzada per la Fundació Mercè Rodoreda i l’Institut d’Estudis Catalans.
Del 28 de juny al 22 de juliol

HORA DEL CONTE
HORA DEL CONTE EL JARDÍ DE PAPER
Històries d'un jardí ple d'aromes, colors i sons. A càrrec de Marta Catalan.
Maridatge dels Sentits. Projecte Parcs i Biblioteques, naturalment!
Dimarts 24 de maig a les 18 h

HORA DEL CONTE ESPECIAL ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA
PIU, PIU, PIU... LLIBRES AL NIU

BIBLIOTECA CAN LLAURADOR

CENTRE ENOTURÍSTIC I
ARQUEOLÒGIC VALLMORA

Sessió especialment dissenyada per a nadons amb les seves famílies,
construïda dins d’un niu confeccionat delicadament amb fulls de llibres teixits amb paraules, imatges i emocions: un imaginari necessari per aprendre
a volar. De 0 a 36 mesos. A càrrec de Judith Navarro - Petita Companyia.
Dimarts 7 de juny a les 17.30 h

HORA DEL CONTE EN BUM I EL TRESOR DEL PIRATA

En BUM és un elefant que una nit s'assabenta que a la platja de la Mitja
Lluna hi ha un tresor amagat i farà tots els possibles per trobar-lo. A partir
de 4 anys. A càrrec de Companyia Homenots. Centenari Elmer Bernstein.
Dimarts 5 de juliol a les 18 h

TALLERS
TALLER FAMILIAR FEM UN TRITÓ DEL MONTSENY

Ajuntament
de Teià

En aquest taller no només coneixerem aquesta espècie endèmica del
Montseny, sinó que també en confeccionarem un amb guix i pintures.
Amb inscripció prèvia. A càrrec d’ADEMC, itineraris pedagògics del Montseny. Projecte Parcs i Biblioteques, naturalment!
14 de juny a les 17.30 h

TALLERS REFRESCANTS D’ESTIU
Ens prepararem per a les vacances d’estiu amb unes manualitats molt
estiuenques. A càrrec del personal de la biblioteca. Amb inscripció prèvia.
12 i 19 de juliol a les 18 h

JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA
JOCS AL VOLTANT DE LA TAULA
Dissabte 14 de maig i 18 juny d’11 a 13 h
Tots els dijous de juliol de 17 a 19 h

ACTES, XERRADES I TERTÚLIES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ET FEM COSTAT. 41 RELATS I UN LLAPIS

Amb la participació de Maresme Oncològic, la Dra. Laura Vidal i algunes
de les autores participants. El volum, amb pròleg d’Empar Moliner i il·lustracions de Marga Cruz, inclou relats de 36 escriptores maresmenques.
Dimarts 3 de maig a les 19 h

XERRADA CIENTÍFICA: resultats i futur del projecte de ciència
ciutadana per elaborar una col·lecció virtual dels insectes i
altres artròpodes presents en el parc de la Serralada Litoral
A càrrec de Toni Marí, del Centre de Documentació del Parc de la Serralada
Litoral. Setmana de la Natura. Projecte Parcs i Biblioteques, naturalment!
Divendres 3 de juny a les 18 h

TROBADA AMB L’ESCRIPTORA NAJAT EL HACHMI
Tertúlia amb l’escriptora Najat El Hachmi conduïda per Mercè Pujadas.
Institució de les Lletres Catalanes. Lletres en Viu.
Divendres 17 de juny a les 18 h

TROBADA AMB L’EDGAR COTES
El club de lectura 450 de ciència-ficció de la biblioteca convida al traductor de Trescafocs i membre de la SCCFF, Edgar Cotes.
Institució de les Lletres Catalanes. Lletres en Viu.
Divendres 1 de juliol a les 19

CENTRE ENOTURÍSTIC I ARQUEOLÒGIC VALLMORA
El Centre Enoturístic i Arqueològic de
Vallmora és un equipament cultural
situat a Teià. El complex engloba un
jaciment arqueològic, concretament un
celler romà del segle II A.C i un edifici adjacent que compta amb un espai
per a la recepció de visitants, un petit
centre d’interpretació amb projecció
audiovisual i una sala polivalent per realitzar tota mena d’activitats i tallers per
a grups, també una botiga de vins amb
referències de tots els cellers i viticultors del territori DO Alella.

VISITES I VISITES GUIADES
A part de les visites concertades, cada diumenge a les 11 h es pot fer
una visita amb un guia especialitzat i després fer un tast d’un vi de
la DO Alella
Dissabte i festius: de 9 a 14.30 h
Diumenge: de 9.30 a 14.30 h
• Visita lliure: de 9.30 a 13 h
• Visita guiada + copa de vi DO Alella: a les 11 h
Més informació a www.vallmora.cat

CLUBS DE LECTURA
450
Club de lectura de ciència-ficció conduït per Francesc Cortés. En aquestes
sessions es parlarà de les obres Flors per a l'Algernon, Binti i Trescafocs.
Dimecres 4 i 18 de maig, 1, 15 i 29 de juny i 1 de juliol a les 19:15 h

NOTES I INSCRIPCIONS

Tertúlia sobre llibres i lectures, conduïda per Rosa Villaplana
Divendres 6 de maig a les 18 h

• Per a totes les activitats cal fer inscripció prèvia
• Les places són limitades i els aforaments controlats
• Cal omplir el full amb les dades personals i fer el pagament, si
s’escau.
• La inscripció no estarà confirmada fins que no rebis un correu
de la regidoria.
• Les persones empadronades a Teià tenen un 10% de descompte en les activitats de la Unió i Can Llaurador (excepte
en els suplements de material, a les sortides, a les activitats
familiars o a les activitats que ja estan subvencionades).
• Si no hi ha un mínim d’inscrits, alguns cursos no es podran
realitzar. En aquest cas es retornaran els diners a les persones
inscrites.
• Els horaris o dies d’algun curs es poden modificar en cas de
força major.

LLEGIR EL TEATRE

Més informació a www.teia.cat

BOOK CLUB
Tertúlia en anglès, conduïda per Angie Goodhew i Heather Wylie. En aquesta
sessió es parlarà de l’obra The sense of an ending, de Julian Barnes.
Dilluns 9 de maig a les 19 h

RACÓ POÈTIC
Trobada mensual per parlar de poesia i recitar poemes.
Dijous 19 de maig i 16 de juny a les 18 h

XERREM DE LLIBRES

Tertúlia conduïda per Elisenda Guiu. sobre l’obra de teatre El pes d’un cos de
Victoria Szpunberg. Projecte del TNC i Biblioteques Públiques de Catalunya.
Dijous 2 de juny a les 19 h

CLUB DU LIVRE
Tertúlia en francès conduïda per Glòria Olivella. En aquesta sessió es parlarà de l’obra Les gratitudes, de Dellphine de Vigan.
Dijous 9 de juny a les 19 h

ALTRES

MASIA CAN LLAURADOR
Av. Roca Suárez Llanos, 32-38. De dilluns a divendres de 17 a 20 h.
93 555 56 99 - activitatsculturals@teia.cat

CMC LA UNIÓ
C. Berenguer Raudors, 1-3
Dimarts i dijous de 10 a 13 h i de dimarts a dissabte de 18 a
20.30 h. 93 540 12 63 - unio@teia.cat

BIBLIOTECA CAN LLAURADOR

SORTIDA FAMILIAR A LA NATURA: ELS OCELLS DE TEIÀ

Av. Roca Suárez Llanos, 40. 93 555 01 04 - b.teia@diba.cat

Descobrirem els ocells que podem veure a Teià, des de la zona urbana
fins al bosc de la Serralada Litoral, passant pels camps de cultiu. Amb
inscripció prèvia. Setmana de la Natura. Projecte Parcs i Biblioteques, naturalment! A càrrec d’Aula BGT
4 de juny a les 10 h

CENTRE ENOTURÍSTIC I ARQUEOLÒGIC DE VALLMORA
C. Ernest Lluch, 42. 615 61 98 94 - info@vallmora.cat

OFICINA DE CATALÀ DE TEIÀ
Av. Roca Suárez Llanos, 32-38. 93 540 93 50 - teia@cpnl.cat

ESPECTACLE FAMILIAR: THE POSTCARD
PICTOFONIA: QUÈ SENTIM?
Recorregut a càrrec de Cori Mercadé d’una selecció d’obres pictòriques de diferents períodes relacionades amb músiques que ens
transporten i evoquen a sentiments molt diferents davant de cada
peça.
Divendres 3 de juny a les 19.30 h. Preu: 5 €

CMC LA UNIÓ
SALUT

BANDA MUNICIPAL
Si vols formar part de la Banda
Municipal de Teià, cada setmana
hi ha assaig!
Cada dimecres de 21 a 22.30 h
Activitat gratuïta

ESTIRAMENTS
Farem exercicis senzills i suaus per a la bona col·locació del cos, per
a les tensions, per a l’estrès i per afavorir el benestar físic i mental en
el nostre dia a dia.
Dilluns de 20.30 a 21.30 h. Inici 16 de maig
Preu: 36,05 € (7 sessions)

MASTERCLASS DE CUINA AMB
MARIA NICOLAU:
PAELLES ESPLÈNDIDES
EN MITJA HORA
Aquest taller és per a totes aquelles
persones que algun cop s'han dit allò
que diu la meva amiga Estela: “tinc
trenta mil receptes de paella i, francament, no la sé fer. No m’acaba de
sortir mai bé.”
Dijous 30 de juny de 19 a 21 h.
Preu: 10.30 €

CINEMA, MÚSICA I ARTS PLÀSTIQUES

L'última pel·lícula del geni de la cultura pulp és un regal a Roman
Polanski, a la família de Sharon Tate i, també, a tots els amants del
cinema, més concretament del cinema nord-americà de finals dels
anys seixanta i principis dels setanta. La pel·lícula ens transporta a
aquell moment amb una ambientació d'allò més acurada i un sentit
de l'humor (negre) que ho esquitxa tot. Riurem i ens fascinarem amb
aquest univers que ha recreat en Quentin.
Divendres 13 de maig de 19 a 22 h

Reservoir dogs, 1992

El primer llargmetratge de Tarantino i una de les òperes primes més
celebrades de la història del cinema. Reservoir Dogs va rebre els
guardons a millor director i millor guió al Festival de cinema de Sitges
d'enguany i va ser el trampolí que va enlairar aquest jove i prometedor autor.
Una trama criminal al voltant d'un atracament fallit és el nucli
d'aquesta historieta plena de sorpreses i, per descomptat, amb una
mica de violència, uns diàlegs enginyosos i una selecció musical que
va transcendir tant o més que la pel·lícula. Assistirem a l'inici d'una
carrera professional genial.
Divendres 17 de juny de 19 a 22 h

POESIA I+

CONFERÈNCIA: LA MUNTANYA

Un any més Teià s’adhereix al Festival Poesia I+ organitzat per la Fundació Palau i Fabra i tindrem un concert el dia 2 de juliol al celler romà de
Vallmora. Estigueu atents a les xarxes per descobrir els grups convidats.

Enguany les dates de la Remor seran el 7, 14, 21 i 28 de juliol i la Remoreta el dia 17 de juliol. Entrades a la venda a partir del 7 de juny a la web
municipal.

Xerrada relacionada amb l’exposició de
Ca l’Antiga i en motiu de la commemoració dels 150 anys de la casa. Ho organitza Ca l’Antiga.
Divendres 6 de maig a les 19 h

OFICINA DE CATALÀ
BÀSIC 1

Tallers basats en l’intercanvi lingüístic, amb grups reduïts de lectura i
conversa: anglès, francès, italià, català i castellà.
Més informació i inscripcions a aprenem.teia@gmail.com. Ho organitza
Aprenem Teià.
Cada dijous de 17 a 20 h. Activitat gratuïta

EXPOSICIONS

ESPAI CAN LLAURADOR

EXPOSICIÓ DELS PERFUMS FINALISTES DEL
V CONCURS INTERNACIONAL DE PERFUMERIA DE TEIÀ
Exposició dels 12 perfums finalistes del V Concurs Internacional de Perfumeria i punt de votació del Premi del públic.
Del 7 al 29 de maig

LA PRIMERA TIRA
Treballs dels alumnes de 6è de l’escola El Cim al
taller organitzat pel Fons Batllori.
Cada dimecres hi haurà una activitat gratuïta relacionada amb la il·lustració, el còmic, el manga,...
consulta la web.
Del 16 de juny al 17 de juliol de 2022
Inauguració dijous 16 de juny a les 18 h

Més de 20 anys de Tarantino
Qui no voldria canviar un fet històric tràgic? Només la màgia del cinema té aquest poder i no és a l'abast de qualsevol director. Si Tarantino va aconseguir assassinar a Hitler a Inglourious Basterds, què no
podria fer?
Totes les pel·lícules es veuran en versió original subtitulada.

Once upon a time in Hollywood, 2019

Revetlla al parc de Vallbellida i arribada de la Flama del Canigó.
Consulta la web per a tenir més informació

SANT JOAN

APRENEM

CINEFÒRUM

ESCRIPTURA DE GUIONS TEATRALS AMB PERE RIERA
El taller ofereix als alumnes una descripció teòrico-pràctica dels
principis metodològics bàsics per a la composició de textos teatrals.
S'oferirà una mirada panoràmica a tots els dispositius i estratègies de
construcció dramatúrgica combinat amb exercicis pràctics.
Dimecres de 19 a 20.30 h
Inici 4 de maig
Preu: 20 € (4 sessions)

REMOR
IDIOMES

CUINA

Un carter que ha repartit cartes arreu del món arriba a Teià amb una carta
que no té adreça. Ajudeu-nos a trobar la bústia correcta.
Diumenge 12 de juny a les 18.30 h al parc de Can Godó

IDIOMES
ELEMENTARY
Estudiarem les estructures gramaticals bàsiques d’aquesta llengua i
aprendrem vocabulari quotidià.
Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 17 de maig.
Preu: 54,08 € (7 sessions)

LOWER – INTERMEDIATE- MATÍ
Debatrem diferents textos i vídeos per tal de reforçar tots els temps verbals. Ideal per agafar confiança amb l’expressió oral.
Dijous de 9.30 a 11 h. Inici 19 de maig.
Preu: 54,08 € (7 sessions)

ALTRES

LOWER - INTERMEDIATE - TARDA

Conferència de Josep Costa, ex-vicepresident del Parlament de Calalunya.
Organitzat per l’ANC.
Dijous 2 de juny a les 19.30 h

Debatrem diferents textos i vídeos per tal de reforçar tots els temps verbals. Ideal per agafar confiança amb l’expressió oral.
Dijous de 19 a 20.30 h. Inici 19 de maig.
Preu: 54,08 € (7 sessions)

PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I CICLE FESTIU
TEATRE: LA IDEA D’EUROPA
A partir de l’assaig de George Steiner
Òscar Intente dirigeix i interpreta la posada en escena de la conferència que Geroge Steiner va escriure el 2004, una reflexió sobre el
vell continent acompanyat a l’acordió per Ferran Martínez. Situats en
un cafè, entrarem en el món d’Steiner i sortirem tots amb ganes de
saber-ne més.
A l’acabar, reflexió i debat a càrrec d’Antoni Bassas, periodista.
Dijous 19 de maig a les 20 h a la CMC La Unió

ESPECTACLE FAMILIAR: ELS DOS CUINERS
Dos cuiners molt alts voltaran pels carrers de Teià; a veure si els saps trobar!
Diumenge 22 de maig a partir de les 11 h pels carrers de Teià

FRANCÈS
A través d’exercicis refrescarem els nostres coneixements de la llengua.
Ampliarem el seu vocabulari i millorarem la gramàtica.
Dimarts de 9.30 a 11 h. Inici 17 de maig.
Preu: 54,08 € (7 sessions)

HUMANITATS
LES CLAUS PER ENTENDRE LA GUERRA D’UCRAÏNA
Després de les reformes de Gorbatxov i del pacte de la Perestroika, la
Unió Soviètica es desintegra tant econòmicament com territorialment.
En aquest taller estudiarem les conseqüències de la desintegració de la
URSS per entendre l’actual guerra a Ucraïna.
Dilluns de 19 a 20.30 h. Inici 16 de maig.
Preu: 15 € (3 sessions).

Curs de català per poder fer intervencions bàsiques en converses quotidianes i comprendre globalment textos orals senzills i breus, mitjanament
formals, sobre temes d'interès general. L'aprenent també es familiaritzarà amb el sistema lingüístic català, amb els sons i les grafies i començarà
a escriure algun text breu amb lèxic molt bàsic. Adreçat a persones que
no parlen ni entenen el català i que volen desenvolupar les habilitats orals
per relacionar-se amb el seu entorn o per desenvolupar les seves tasques
professionals.
Dimarts i dijous de 18 a 20 h

SORTIDES
GABRIEL FERRATER A BARCELONA
Un itinerari literari per Sarrià i Sant Gervasi. Gabriel Ferrater (19221972), entre els anys 1952 i 1963, va residir a Barcelona, i és en
aquesta etapa en què va escriure i publicar la seva obra poètica. Per
commemorar els 100 anys del naixement i els 50 de la mort de Gabriel Ferrater, us proposem un itinerari literari per Sarrià i Sant Gervasi
que ressegueix les passes del poeta per la ciutat, i ens convida a
gaudir de la descoberta, o de la relectura, de la seva poesia.
Calçat còmode i, si en teniu, targeta de transport TMB. Punt de trobada:
Passeig de la Reina Elisenda (davant la parada Reina Elisenda dels FGC)
Dissabte 4 de juny d’11 a 14 h. Inscripcions abans del 27 de maig
Preu: 10 €

VISITA AL CELLER ROMÀ DE VALLMORA I TAST DE DOS
VINS DE LA DO ALELLA
El celler romà de Vallmora va
ser un centre de producció
vitivinícola de la Laietània romana amb activitat documentada entre els segles I aC i V
dC. Vint-i-dos segles després,
l’equipament permet entendre
com era el conreu, la producció i la comercialització del vi
laietà a l'època romana. El jaciment inclou una vinya testimonial i una vinya experimental, i conté les dues úniques
reconstruccions del país de
premses de vi tal com eren fa
2000 anys.
Diumenge 12 de juny a les 11 h al CEAV. Inscripcions fins al dia 9 de
juny. Activitat gratuïta per als inscrits a activitatsculturals@teia.cat

