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Dia Internacional 
de la Dansa
Divendres 29 d’abril a les 18 h a 
la plaça de la Cooperativa
Inauguració del mural 
“Mou-te”
Mural de fotografies en moviment 
i el sorteig del premi de 2 abona-
ments per a la Remor i 4 entrades 
per al musical “Hakuna Matata” 
de la Societat la Flor de la Palma.

A continuació:
Swing it!
A càrrec de la Cia. Mar Gómez. 
Activitat participativa que consis-
teix en una peça curta narrativa, 
seguida d’una classe oberta po-
pular per tal que el públic gau-
deixi i aprengui els fonaments del 
swing amb grans dosis d’humor.

Dijous 5 de maig a les 18 h
a la plaça U d’octubre
Sortida al liceu: 
Gisselle
Ballet amb dramatúrgia i core-
ografia d ’Akram K han s obre u na 
partitura de Vincenzo Lamagna que 
recrea la partitura original d’Adolphe 
Adam. Sortida des de Teià Preu: 75 
€ (inclou entrada i transport) Inscrip-
cions a festes@teia.cat

Consulta la programació 
detallada a 

www.teia.cat

Exposicions
De l’1 al 24 d’abril a la CMC La Unió
HOMER, ENCARA
Joma
Recorregut entre alguns dels personatges cabdals de 
l’Odissea. Sis escultures de fusta de roure i metalls 
amb un breu text incorporat que les interpel·la des de 
la nostra mirada del segle XXI. 

De l’1 al 30 d’abril a la Biblioteca de Can Llaurador
Son(g) of the stars
Instal·lació, site específic, que juga amb diferents llen-
guatges artístics per investigar el valor processual de 
l’inconscient en la creació artística, com un acte de fe. 
A càrrec de Xavi Rodríguez Martín.

Del 7 al 30 d’abril a la Biblioteca de Can Llaurador
La flora i fauna del Maresme
Exposició de dibuixos naturalistes fets per Jordi Corbera. 
*Acte commemoratiu del 150è aniversari de Ca l’Antiga.

A partir del 7 d’abril a la Biblioteca de Can Llaurador
Experiència artística:
Canviem cromos? 
Experiència artística cooperativa i co-creativa al voltant 
dels ocells, a càrrec de Rafael Romero, artista plàstic 
i dissenyador de la iniciativa. *Acte commemoratiu del 
150è aniversari de Ca l’Antiga

De l’1 al 30 d’abril a la Biblioteca de Can Llaurador
Scrapbooking
Mostra de creacions i utillatge de scrapbooking d’Eva 
Ventura

La Setmana Cultural torna per fi sense cotilles i Sant 
Jordi, amb tota la colla, cavalca lleuger de nou, la 
princesa es deixar anar i el drac ja rebufa el foc ha-
bitual. Tots duen com atribut principal un bon sac 
de llibres i aniran espargint lletres, d’aquí i d’allà, a la 
Unió, a la Biblioteca i a l’Espai can Llaurador.  Lletres 

locals a través de la nostra Mostra Literària i lletres 
d’algun  dels homenatjats de l’any, com Gabriel Ferra-

ter, a més de contes per a totes les edats, tallers i publi-
cacions d’autors locals. Lletres entre música acomboiades 

pel piano de la Maria Canals i la Banda Municipal. Música que 
ens convidarà a ballar per celebrar el dia internacional de la 
dansa, ja a final d’abril. 

Ah! I també, viatjarem als orígens amb els més petits, agafats de 
la mà dels grans, amb l’espectacle Mare Terra. I parlant de viat-
ges i orígens, tot plegat reposarà sobre la idea del text fundaci-
onal de la literatura occidental, l’Odissea, interpretada per Joma 
a la sala d’exposicions de la Unió, i recordeu com comença? 

Parla’m, oh Musa, d’aquell de mil cares, que fèu mil viatges 
quan arrasà el castell i la vila sagrada de Troia.
Moltes ciutats visità, conegué el pensament de molts homes, 
però també va patir per la mar, dins del pit, moltes penes, 
sempre lluitant per salvar els companys, pel retorn i la vida. 
Odissea (Cant I). Homer (versió de Joan F. Mira)

Olga Parra

Regidora de Cultura



Activitats
A partir de l’1 d’abril 
a la Biblioteca de Can Llaurador
Panera de Sant Jordi
Si t’emportes 5 documents en préstec, et do-
nem 1 número per participar en el sorteig de 
la Panera de Sant Jordi, que ve carregada de 
llibres i de productes dels comerços locals. 

Dimarts 19 d’abril durant tot el dia a la 
CMC La Unió
El Maria Canals porta cua
Durant tot un dia l'Associació Maria Canals 
Barcelona instal·larà un piano de cua a 
la CMC La Unió. Al matí, l’escola i l’institut 
del municipi en podran fer ús, mentre que 
a la tarda se’n reserva l’ús a les escoles 
de mú-sica del municipi i dels municipis 
veïns, així com a tothom del poble que ho 
vulgui. Per tocar-lo, us podeu inscriure a 
festes@teia.cat

Dimarts 19 d’abril a les 19 h 
a la Biblioteca de Can Llaurador
Presentació de la novel·la:
Y el futuro pasó
La novel·la Y el futuro pasó, de l’autora local 
Dolça López Jaen, és el relat de la seva his-
tòria familiar a través de la mirada de la seva 
àvia Pepa. Presentació a càrrec de l’autora, 
acompanyada de Fidel Rodríguez.

Dimarts 19 d’abril a les 20 h 
a la CMC La Unió
El Maria Canals porta cua: 
Xavier Ricarte en concert 
L'Associació Maria Canals Barcelona ens 
oferirà un concert de piano.

Dimecres 20 d’abril a les 17 h 
a la Biblioteca de Can Llaurador
Taller familiar de Sant Jordi
A càrrec d’Eva Ventura. Aprendrem a fer una 
targeta activa de scrapbooking amb perso-
natges de Sant Jordi. A partir de 6 anys. Amb 
inscripció prèvia

Dimecres 20 d’abril a les 19 h 
a la Masia Can Llaurador
Presentació del llibre: 
Línies de somnis
Presentació del llibre a càrrec de l’alpinista i 
autora Ester Sabadell. Ho organitza el CET 

Dimecres 20 d’abril a les 19.15 h 
a la Biblioteca de Can Llaurador
450. Club de lectura de 
ciència-ficció
A càrrec de Francesc Cortès. Si ets un apas-
sionat de la ciència-ficció o t’agradaria endin-
sar-te en aquest món, ara tens l’oportunitat 
de participar en aquest club de lectura on es 
tractaran només llibres d’aquest gènere.

Dijous 21 d’abril a les 18 h 
a la Biblioteca de Can Llaurador
Racó poètic
Parlarem dels premis literaris amb la Pepita 
Castellví com a convidada, guanyadora cinc 
vegades de la Mostra Literària de Teià. 

Dijous 21 d’abril a les 18 h 
a la CMC La Unió
L’Odissea amb tinta xinesa
Taller per a totes les edats, d’il·lustració d’un 
llibre gegant per mitjà de la tècnica de la tinta 
xinesa amb canya i aquarel·la, es crearan els 
personatges i elements per representar grà-
ficament les escenes d‘un capítol de l’obra 
“L’Odissea” d’Homer.

Dijous 21 d’abril a les 20 h
a la CMC La Unió
Fil de memòria
Espectacle literari a càrrec de Pere Arquillué 
(rapsode) i Toni Ubach (música) a partir dels 
textos de Gabriel Ferrater. Commemoració 
dels 100 anys del seu naixement

Revetlla de
Sant Jordi
Divendres 22 d’abril a les 17.30 h a la 
Biblioteca de Can Llaurador
Hora del conte: La veritable 
llegenda de Sant Jordi
A càrrec de Santi Rovira. Una llegenda de 
Sant Jordi amb un drac refredat, una prin-
cesa valenta i un Sant Jordi que plora... Com 
acabarà tot plegat?

Divendres 22 d’abril a les 19.30 h a la 
Biblioteca de Can Llaurador
Espectacle per a adults: 
El col·leccionista d’històries 
A càrrec de Santi Rovira.  Celebrem la Re-
vetlla de Sant Jordi amb aquesta sessió de 
contes per a adults plena d’humor, música i 
reflexió. Records de la infància, barrejats amb 
cançons i narracions de diferents autors o de 
collita pròpia. 

Divendres 22 d’abril de 16 a 20 h i 
dissabte 23 d’abril de 10 a 14 h 
al pati de Càritas
Sant Jordi solidari a Càritas 
Teià
Venda solidària de llibres i roba de segona mà, 
plantes aromàtiques i roses de Sant Jordi.
Ho organitza Càritas Teià

Dissabte 23 d’abril a partir de les 10 h 
a la Biblioteca de Can Llaurador
Diada de Sant Jordi: trobada 
d’autors locals a la Biblioteca
A partir de les 10 del matí la biblioteca serà 
punt de trobada d’autors i autores locals, que 
signaran les seves obres i conversaran amb 
el públic lector.

Diumenge 24 d’abril a les 12 h 
a la CMC La Unió 
Lliurament de premis de la 
Mostra Literària
Lliurament de premis de la trenta-novena 
Mostra Literària de Teià, on coneixerem els 
guanyadors de la fase local, acompanyats 
de la Banda Municipal de Música de Teià que 
amenitzarà l’acte.

Diumenge 24 d’abril a les 18 h 
a la CMC La Unió
Espectacle familiar: Mare terra
A càrrec de la Companyia del Princep Totilau.  
“Mare Terra” és un espectacle d’actors i tite-
lles sobre l’aparició de la vida a la Terra. Inspi-
rat en les preguntes dels nostres fills sobre la 
naturalesa i en els llibres de Charles Darwin, 
Richard Dawkins i Richard Feynman. Espec-
tacle familiar, a partir de 3 anys.

Inscripcions als actes 
de la Biblioteca de Can Llaurador a 

b.teia@diba.cat




