BIBLIOTECA
CAN LLAURADOR
EXPOSICIONS
ALOMA
Commemoració dels 50 anys de la segona edició d’Aloma. Organitza:
Fundació Mercè Rodoreda i Institut d’Estudis Catalans.
Del 28 de juny al 23 de setembre

TALLER FAMILIAR:
MANUALITATS DE TARDOR AMB ELEMENTS DE LA NATURA
Amb elements de la natura i seguint diverses tècniques farem diferents
propostes artístiques amb els colors de la tardor.
Parcs i Biblioteques... naturalment! Dimarts 15 de novembre a les 18 h

TALLER FAMILIAR: TASTET DE TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES
A càrrec de Les Golfes. Dissabte 17 de desembre d’11 a 14 h

JOCS

PATRIMONI MATERIAL I IMMATERIAL DEL MARESME
Projecció de fotografies a la sala polivalent sobre l'arquitectura, tradicions i festes del Maresme. *Acte commemoratiu del 150è aniversari
de Ca l’Antiga. Del 9 al 30 de setembre

SKETCHING TEIÀ II
El GAT, Grup d’Artistes de Teià, presenta una mirada fresca del municipi amb els seus sketches sobre Teià. De l’1 al 29 d’octubre

L’ÈTICA DE LES MÀQUINES

JOCS AL VOLTANT DE LA TAULA
Jocs de taula de molts tipus per experimentar, descobrir, prendre decisions, relacionar-se i interactuar amb els altres i posar en joc les emocions.
Públic familiar. Dissabte 17 de setembre, 29 d’octubre, 19 de novembre
i 10 de desembre a partir de les 11 h

ACTES, XERRADES I TERTÚLIES

Mostra pop-up i participativa orientada a explorar les complexitats i
els desafiaments ètics i socials vinculats a l'impacte de l'ús, disseny i
desenvolupament de sistemes intel·ligents en la vida quotidiana.
Del 9 al 25 de novembre

[REALMENT] VIVIM EN UNA DISTOPIA [?]

20è ANIVERSARI DE DONES 21

EL NAIXEMENT DE LA MÚSICA AL CINEMA:
BERNARD HERRMANN –ELMER BERNSTEIN-JOHN WILLIAMS

El grup d'opinió Dones 21, amb motiu dels 20 anys de la seva activitat, presenta una petita mostra de les múltiples activitats portades a
terme al llarg d'aquest temps. Del 2 de novembre al 3 de desembre

COL·LECTIVA LES GOLFES
Un lloc on desplegar passions, un racó on retirar-se i poder ser una mateixa, un espai creatiu on experimentar i compartir. L’obrim cap enfora
amb aquesta exposició que busca còmplices com tu i com nosaltres.
Del 5 de desembre al 30 de gener

HORA DEL CONTE
LECTURA DE CONTES DE LA MOSTRA LITERÀRIA
Sessió de lectura de les obres infantils guanyadores de la Mostra Literària de Teià. A partir de 4 anys. Dimarts 27 de setembre a les 18 h

EL BOSC DEL CARGOL
Rondalles cantades i contades per la rondallaire Marta Catalan amb l’ajuda d’un acordió i de petits titelles i objectes musicals. A partir de 3 anys.
Parcs i Biblioteques... naturalment! Dimarts 18 d’octubre a les 18 h

CREC
Espectacle de petit format basat en el llibre de la Tina Vallès per a infants
de 0 a 3 anys. A càrrec de Mon Mas. Dijous 10 de novembre a les 18 h

EL TIÓ MENUT
Proposta sensorial amb jocs, titelles i cançons per a infants de 0 a 4
anys. A càrrec de Cia Patawa. Dimarts 20 de desembre a les 17.30 h

TALLERS
TALLER FAMILIAR: ARBRES DE TARDOR
Iniciem la tardor dibuixant i creant arbres ben originals.
Parcs i Biblioteques... naturalment! Dimarts 4 d’octubre a les 18 h

TALLER FAMILIAR: REVISIÓ DE CAIXES NIU
Sortida al Parc de la Serralada Litoral amb l’ADF Teià per comprovar
l’estat i nidificació de les caixes niu de raspinell, mallerenga i ratpenat
penjades l’any 2021, netejar-les i tornar-les a penjar per iniciar el cicle
de caixes de posta. Parcs i Biblioteques... naturalment! Dissabte 15
d’octubre a les 11 h

El conductor del club de lectura de ciència-ficció, Francesc Cortés, durà a
terme aquesta xerrada oberta al públic en general.
Dimecres 28 de setembre a les 19.15 h

Concert comentat amb música de piano en directe. Descoberta de la música clàssica al cinema al llarg dels anys i com aquesta pren un llenguatge formal propi. A càrrec de Plataforma Blanc i Negre. Centenari Elmer
Bernstein. Divendres 7 d’octubre a les 19 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA LECTORA ACCIDENTAL, D’EMÍLIA
ILLAMOLA GANDUXÉ
Conversa sobre l’obra entre la mateixa autora i la Rosa Villaplana, conductora del club Xerrem de llibres de la biblioteca.
Dijous 27 d’octubre a les 18 h

L’ÒPERA IL TRITTICO, DE GIACOMO PUCCINI

Abans de fer la sortida al Gran Teatre del Liceu, aprofundirem en molts
aspectes de l’òpera Il Trittico de Giacomo Puccini amb aquesta xerrada a
càrrec de Pol Avinyó, historiador del Gran Teatre del Liceu. Projecte LiceuBib. Dijous 24 de novembre a les 18 h

450
Club de lectura de ciència-ficció conduït per Francesc Cortés. En aquestes
sessions es parlarà de les obres Els vents del temps, de Robert Silverberg,
Nosaltres, de Ievgueni Ivanovitx Zamiatin, i el còmic Shangri-La, de Mathieu Bablet. Dimecres 5 i 19 d’octubre, 2, 16 i 30 de novembre i 14 de
desembre a les 19.15 h

ACTIVITATS CULTURALS | TEIÀ 2022

SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

LLEGIR EL TEATRE
Tertúlia sobre teatre conduïda per Elisenda Guiu. En aquesta sessió es
parlarà de l’obra Zona inundable, de Marta Barceló. Projecte del TNC i
Biblioteques Públiques de Catalunya. Dijous 6 d’octubre a les 18 h

CLUB DU LIVRE
Tertúlia en francès conduïda per Glòria Olivella. En aquestes sessions es
parlarà de les obres Sa femme, d’Emmanuèle Bernheim, i Les loyautés,
de Delphine de Vigan. Dijous 13 d’octubre i 15 de desembre a les 19 h

CLUB DE LECTURA
Tertúlia de novel·la conduïda per Mercè Pujadas.
Divendres 21 d’octubre i 16 de desembre a les 18 h

CMC LA UNIÓ

ESPAI CAN LLAURADOR

BIBLIOTECA CAN LLAURADOR

CENTRE ENOTURÍSTIC I
ARQUEOLÒGIC VALLMORA

XERREM DE LLIBRES
Tertúlia per recomanar i xerrar sobre llibres i lectures, conduïda per Rosa
Villaplana. Divendres 18 de novembre a les 18 h

SORTIDES
SORTIDA AL TEATRE MONUMENTAL DE MATARÓ:
CLUB DEL LLIBRE 2022
Conversa-xerrada a càrrec del periodista Pep Andreu sobre la figura d’en
Nèstor Luján des de la vessant literària, periodística i gastronòmica. L'acte comptarà amb la intervenció de l'Agustí Pons i la Trininat Gilbert. Amb
servei d’autocar inclòs. Dijous 3 de novembre a les 19 h 		

SORTIDA AL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sortida al Gran Teatre del Liceu per veure Il Trittico, de Giacomo Puccini,
obra conformada per tres òperes d’un sol acte: Il Tabarro, Suor Angelica
i Gianni Schicchi. Amb servei d’autocar inclòs. Dimarts 29 de novembre
a les 19 h

CENTRE ENOTURÍSTIC I ARQUEOLÒGIC VALLMORA

20è ANIVERSARI DE DONES 21
El grup d'opinió Dones 21 celebra el seu 20è aniversari amb un acte on
es parlarà de la seva trajectòria i es farà la presentació d’una exposició i
una publicació. Divendres 25 de novembre a les 19 h

CLUBS DE LECTURA
EL CLUB DELS SUPERLECTORS Nou!
Club de lectura infantil adreçat a infants de 3r i 4t de primària. A càrrec
de personal de la biblioteca. Periodicitat quinzenal.
Dimarts 11 i 25 d’octubre, 8 i 22 de novembre i 13 de desembre a les 17 h

BOOK CLUB
Tertúlia en anglès, conduïda per Angie Goodhew i Heather Wylie. En
aquestes sessions es parlarà de les obres The only story, de Julian Barnes, i Address Unknown, de Kathrine Knessman Taylor.
Dilluns 12 de setembre i 14 de novembre a les 19 h

RACÓ POÈTIC
Trobada mensual per parlar de poesia i recitar poemes. A partir de l’octubre el Racó Poètic aposta per la poesia de proximitat i cada mes convidaran un poeta de les rodalies. Dijous 15 de setembre, 20 d’octubre, 17 de
novembre i 22 de desembre a les 18 h

El Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora és un equipament cultural
situat a Teià que engloba un jaciment arqueològic d’època romana. Una
factoria de vi que ens ajuda a entendre el present mitjançant tot el nostre
passat vitivinícola i on podràs conèixer la història de l'amo del celler i
també la de l'Epictet, el seu esclau i mà dreta.
La visita guiada es realitza tots els caps de setmana a les 11 h i com no
podria ser d'una altra manera, acaba amb un tastet de vi de la DO Alella,
la terra de la pansa blanca.

INFORMACIÓ I RESERVES
Recorda reservar la teva entrada a: info@vallmora.cat
o envia un WhatsApp al 615 61 98 94.
Vols venir a fer la visita en grup?, consulta les nostres tarifes a la web:
www.vallmoraenoturisme.cat

Ajuntament
de Teià

ESPAI CAN LLAURADOR

CMC LA UNIÓ

barceloní Semproniana ens cuinarà alguns dels seus plats estrella.
Dimarts 22 de novembre a les 19 h

VISITA AL CELLER QUIM BATLLE
IDIOMES

SALUT

Elementary

Estiraments

Estudiarem les estructures gramaticals bàsiques d’aquesta llengua i
aprendrem vocabulari quotidià. Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 27 de
setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

Farem exercicis senzills i suaus per a la bona col·locació del cos, per a les
tensions, per a l’estrès i afavorim el benestar físic i mental en el nostre dia
a dia. Dilluns de 20.30 a 21.30 h. Inici 26 de setembre. Preu: 77,25 €
(10 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 29 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

Lower - Intermediate - tarda
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 29 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

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 27 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

HABILITATS I RECURSOS
Treure profit al mòbil i la tauleta
T’ajudarem a resoldre els dubtes que tinguis amb el teu mòbil o tauleta.
Aplicacions, grups de WhatsApp, ordenar o compartir les fotografies... Servei a la carta! Dimecres 19 d’octubre i 2 de novembre de 18.30 a 20 h

Llegir en veu alta: Lectura dramatitzada de textos teatrals

CINEFÒRUM
BLADE RUNNER (Ridley Scott, 1982)
L'obra mestra de Ridley Scott va introduir interessants elements crepusculars sobre el gènere de ciència-ficció. La trama detectivesca i la representació nocturna de la ciutat, pròpies del cinema noir, es mesclaven amb la faula
distòpica en un món poblat per androides que desenvolupaven sentiments
i humans deshumanitzats. Una obra mestra que va atansar el gènere cap a
un to molt més reflexiu i existencial del que estàvem acostumats. Pel·lícula
en versió original subtitulada. Divendres 30 de setembre a les 19.30 h

HIJOS DE LOS HOMBRES (Alfonso Cuarón, 2006)
Alfonso Cuarón signa aquesta inspirada antiutopia futurista, filmada en un
to brillantment realista, que mostra un món prop del col·lapse, trasbalsat
per l'amenaça de l'esterilitat, el risc d'extinció i les amenaces als refugiats. El fracàs de les democràcies occidentals i l'actual sistema capitalista
es representa de forma eloqüent en aquesta excel·lent rondalla moral que
mostra la necessitat de continuar lluitant per fer que el futur sigui quelcom més esperançador. Pel·lícula en versió original subtitulada
Divendres 18 de novembre a les 19.30 h

ART I MÚSICA

La lectura dramatitzada de textos teatrals permet accedir al teatre
des del seu caire literari i no escènic. També proporciona als participants la possibilitat d’expressar emocions i sentiments a través de la
lectura així com desenvolupar eines de comunicació oral.
Dilluns de 19 a 20.30 h. Inici 10 d’octubre. Preu: 20 € (3 sessions)

BANDA MUNICIPAL

Microrelats amb Marta Moreno

PICTOFONIA: EL COLOR BLANC

Com a lectors, el microrelat ens proposa reptes, un petit laboratori per
experimentar amb el llenguatge i les seves interpretacions. A través
de lectures i exercicis pràctics aprendrem a escriure grans històries
amb pocs caràcters. Dimecres de 19 a 21 h. Inici 7 de novembre.
Preu: 25 € (3 sessions)

ACTES COMMEMORATIUS DELS 150 ANYS A L’ANTIGA
El patrimoni com a mitjà d'integració social i cultural
A càrrec de Ruth Garcia López, Historiadora de l'Art - Professora ENTI-UB i Màster oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic.
Dijous 22 setembre a les 19 h a la Masia Can Llaurador

Artistes del Maresme: ara i aquí
Xerrada a càrrec de Ramon Casalé, Pere Pascual i Mima Sant, comissaris del cicle 'El Maresme de Ca l'Antiga'.
Divendres 28 d'octubre a les 19 h

OFICINA DE CATALÀ
Curs de Català de nivell bàsic 2
L'alumne elaborarà textos breus sobre temes d'interès general i aprendrà a mantenir converses breus sobre temes d'interès general i podrà
entendre les idees principals de textos orals breus de temàtica general.
Dimarts i dijous de 18 a 20 h del 22 de setembre a l’1 de desembre

Si vols formar part de la Banda Municipal de Teià, cada setmana hi ha assaig.
Bon ambient, concerts i molta música! Cada dimecres de 21 a 22.30 h
Un viatge per la llum i el silenci. A càrrec de Cori Mercadé i acompanyada de la
pianista Laura Miras Llopart. Divendres 14 d’octubre a les 19.30 h. Preu: 5 €

PAUL KLEE I ELS SECRETS DE LA NATURA
Visita guiada a l’exposició itinerant de Klee a la Fundació Miró a càrrec de Maria Montoro. L'exposició emfatitza la continuada fascinació que l'artista germanosuís Paul Klee (1879-1940) va sentir per l'observació de la natura i pels
fenòmens naturals, des de la seva formació fins a la darrera etapa. Dissabte
22 d’octubre a les 12 h. Preu: 5 €. Cal inscriure’s abans del 13 d’octubre

DIMARTS GASTRONÒMICS, DISSABTES DE VINS! CLUB DE CUINA
Cada trimestre farem un tast curiós, una masterclass amb un cuiner reconegut i la visita a un celler. Si us apunteu abans del 10 d’octubre a les tres
activitats tindreu un descompte en el preu, i si us apunteu tots els trimestres al final del curs tindreu un obsequi exclusiu i una activitat extra gratuïta.
Preu de cada activitat 10,30 €. Preu de les 3 activitats del trimestre 25 €

TAST DE MOSTASSES
Coneixerem la història de la mostassa a la cuina, des de l'ús de les llavors
com a condiment fins a l'elaboració de la salsa pròpiament de mostassa.
Recorrerem els receptaris medievals catalans i les diverses varietats que
han omplert les nostres cuines. Dimarts 8 de novembre a les 19 h

MASTERCLASS AMB ADA PARELLADA
Cuina catalana amb un toc molt personal. La recoguda Xef del restaurant

Passejarem per La Sentiu, la finca i el paratge de Tiana on hi ha les vinyes
i el celler de Bodegues Batlle. Tastarem vins de les varietats més tradicionals de la DO Alella com la pansa blanca, la garnatxa blanca o el picapoll.
Dissabte 17 de desembre a les 11 h

FORMACIÓ
FORMACIÓ PER A ENTITATS
Formació breu sobre el funcionament de la CMC Unió: normativa d’usos,
equips de so, llums... Aquesta formació és imprescindible per a totes les
entitats que vulguin fer ús de l’equipament. Cal inscriure’s abans del dia
11 d’octubre. Diumenge 16 d’octubre a les 10 h. Amb esmorzar inclòs.

APRENEM
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

ESPECTACLES FAMILIARS
LAIKA – Teatre amb titelles
1957. Som a Moscou. En plena guerra freda i la carrera espacial. Laika és
una gosseta que sobreviu pels carrers. Poc s’imagina que el seu destí la
portarà a l’espai i passarà a la història de la humanitat com el primer ésser
viu en orbitar al voltant de la Terra. Diumenge 18 de setembre a les 18 h
al Teatre la Flor de la Palma. Preu: 3 €. Entrades a www.teia.cat

THE FLAMINGO'S – Circ de carrer
Per fi, després de tota una vida duent el circ arreu del món, The Flamingo's tornen per primer cop… Ridículs, rancis, passats de moda i de dubtós bon gust, malgrat la seva experiència són incapaços de reconèixer on
és el veritable talent. I no només això … a sobre ho volen amagar.
Diumenge 23 d'octubre a les 12 h. Plaça de la Cooperativa

TOT ESPERANT EN WILL - Teatre musical
Tres clowns s'han reunit de nit en un indret solitari per assajar una tragèdia
escrita per a en Will, el quart membre de la companyia, que encara no
ha arribat. Mentre esperen el seu amic, els tres personatges reflexionaran
sobre els temes més profunds de l'existència fent un retrat de la condició
humana, mitjançant la música, el sentit de l'humor i el teatre dins del teatre.
Divendres 11 de novembre a les 17.30 h. Teatre la Flor de la Palma
Preu: 3 €. Entrades a www.teia.cat

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Des de la regidoria de Cultura treballem amb diferents comissions de participació ciutadana per programar i recollir opinions. Aquestes comissions
són obertes a tothom.

COMISSIÓ DE FESTA MAJOR:
Dimarts 13 de setembre a les 20.30 h reunió a la CMC La Unió. Ja tenen
la Festa Major enllestida, només queda repartir feines i els últims serrells.

COMISSIÓ D’EXPOSICIONS:

EXPOSICIONS
JM ALGUERSUARI, “EL NEN DE LES FOTOS”
Mostra retrospectiva de l’obra del fotògraf José María Alguersuari, un
dels reporters gràfics de referència del nostre país. Produïda pel Fons
Batllori. Del 8 de setembre al 2 d’octubre de 2022
Inauguració dijous 8 de setembre a les 19.30 h

CORI MERCADÉ · VERÒNIQUES
Una aproximació a l’art contemporani des de la revisió de la iconografia clàssica. Visita guiada a l’exposició diumenge 9 d’octubre a les
12.30 h a càrrec de l’artista. Del 7 al 30 d’octubre de 2022
Inauguració divendres 7 d’octubre a les 20 h

COLLA GEGANTERA DE TEIÀ · 20 ANYS FENT-LA BALLAR
Celebrem els vint anys del nostre gegantó Martí. Vint anys de cercaviles, trobades i festes majors. Del 4 al 20 de novembre de 2022
Inauguració divendres 4 de novembre a les 19 h
Taller per als més petits: Porta una caixa de cartró a La Unió per fer
el teu capgròs. En acabar es farà una passejada fins al Parc de Can
Godó acompanyats dels capgrossos de la Colla Gegantera de Teià.
Dissabte 5 de novembre de 17 a 19.30 h

LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ
Recull de les fotografies de la Festa Major del 2022 i de totes les
fotografies participants als concursos. Del 16 de desembre del 2022
al 15 de gener de 2023. Inauguració divendres 16 de desembre a
les 19 h amb l’entrega de premis dels concursos de fotografia de
la Festa Major 2022

PESSEBRISTES DE TEIÀ · PESSEBRE ARTÍSTIC
Del 17 de desembre de 2022 al 15 de gener de 2023
Inauguració dissabte 17 de desembre a les 19 h
Diumenge 15 de gener de 2023 a les 13 h cloenda i entrega de
premis de fotografia d’Instagram

NOTES I INSCRIPCIONS
• 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.

Més informació a www.teia.cat

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

Dimarts 20 de setembre a les 19 h reunió a la Masia Can Llaurador. L’objectiu d’aquesta reunió és valorar el darrer any i fer la primera recollida de
propostes per planificar l’any 2023.

BIBLIOTECA CAN LLAURADOR Av. Roca Suárez Llanos, 40

COMISSIÓ DE REIS:

C. Ernest Lluch, 42. 615 61 98 94 · info@vallmora.cat

Dimarts 27 de setembre a les 19.30 h a la CMC La Unió. Primera trobada
d’enguany per decidir l’estructura i els actes que farem per Nadal 2022
i Reis 2023.

93 555 01 04 · b.teia@diba.cat

CENTRE ENOTURÍSTIC I ARQUEOLÒGIC DE VALLMORA
OFICINA DE CATALÀ DE TEIÀ Av. Roca Suárez Llanos, 32-38
93 540 93 50 · teia@cpnl.cat

