
HUMANITATS

HISTÒRIA A TRAVÉS DEL CINEMA
En aquest curs, farem un recorregut pel conjunt d’esdeveniments que 
han marcat els canvis més substancials de la nostra història durant el s. 
XX a través del cinema i veurem com es presenta la historia en el món 
en funció de quin sigui el seu origen i quins interessos es persegueixin.
Dimecres de 19.30 a 21 h. Inici 30 de setembre. Preu: 36 € (6 sessions)

EL JAZZ
Xerrada per endinsar-nos en els nous llenguatges musicals dels se-
gles XX i XXI. Un recorregut des del jazz fins a la música electrònica 
passant pel pop, el rock, el dodecafonisme, el minimalisme, i moltes 
etiquetes més. Una enorme quantitat d’estils musicals per descobrir. 
A càrrec de Musicològics.
Divendres 11 de desembre a les 19 h. Activitat gratuïta

ANY BEETHOVEN
L’any 2020 se celebra el 250è aniversari del naixement de Ludwig 
van Beethoven i per aquest motiu, la temporada dels principals cen-
tres musicals de casa nostra, és plena de música d’aquest composi-
tor. A càrrec de Musicològics
Divendres 18 de desembre a les 19 h. Activitat gratuïta

DOCUMENTALS

JOANA BIARNÉS, UNA ENTRE TOTS (2015)
Es va colar a la suite dels Beatles, va enganyar Roman Polanski, va ser 
fotògrafa de Raphael, va escollir el vestit de Massiel per a Eurovisió, 
Clint Eastwood la va besar als llavis. Aquesta és la desconeguda vida 
i obra de la Joana Biarnés, la primera fotoperiodista espanyola. Una 
pionera que va vèncer els prejudicis d’una època, va triomfar en la 
seva professió, va conèixer i immortalitzar a grans personatges de la 
història i quan es podia haver convertit en llegenda, va desaparèixer.
Xerrada a càrrec de Jordi Rovira, director del documental.
Dimecres 18 de novembre a les 19 h. Activitat gratuïta

EL POETA NÒMADA JOSEP CARNER
En el cinquantè aniversari de la Mort de Josep Carner recordarem la 
seva trajectòria com a poeta, periodista, autor de teatre i traductor 
català. La seva va ser una vida moguda, plena i també difícil. Intel·lec-
tual de referència de començaments de segle XX, era un superdotat 
i un dandi.
Divendres 20 de novembre a les 19 h. Activitat gratuïta

FORMACIÓ ENTITATS

LES ENTITATS “DESPRÉS” DE LA COVID
Després de la pandèmia han sortit molts dubtes sobre com i de quina 
manera s’han de reprendre les activitats després de la Covid_19. En 
aquesta xerrada explicarem les mesures de seguretat que s’han de 
prendre en cada activitat i com les entitats s’han d’adaptar a “la nova 
normalitat”.
Dijous 10 de desembre a les 19 h

OFICINA DE CATALÀ
Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 14 h
Dimarts i dijous, de 16 a 18 h
93 540 93 50, ext. 174
teia@cpnl.cat  

INSCRIPCIONS
- Les places són limitades.

- Per a totes les activitats cal fer inscripció.

- Cal omplir el full amb les dades personals i fer el pagament.

- La inscripció no estarà confirmada fins que no rebis un cor-
reu de la regidoria.

- Les persones empadronades a Teià tenen un 10% de des-
compte (excepte en els suplements de material, a les sortides 
i a les activitats familiars).

- Si no hi ha un mínim d’inscrits, el curs no es podrà 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.

- Algunes classes es podran fer de forma virtual si la situació 
ho requereix.

- Caldrà portar mascareta, respectar les distàncies de segure-
tat i fer servir el gel hidroalcòholic que trobareu als equipa-
ments.

Les inscripcions es poden fer presencials, per correu electrònic 
(activitatsculturals@teia.cat) o bé al web municipal (www.teia.cat)

EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE CULTURA

CESSIÓ D’ESPAIS PER A ENTITATS
Disposem de sales de reunions, per a conferències i xerrades 
a disposició de les entitats de Teià. Cal fer la sol·licitud a través 
del correu electrònic cultura@teia.cat o unio@teia.cat

LLOGUER D’ESPAIS PER A EMPRESES
Caldrà fer una sol·licitud a l’Ajuntament.

MÉS INFORMACIÓ:

Masia can Llaurador
Av. Roca Suárez Llanos, 32-38
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
Tel. 93 555 56 99 o 93 540 47 96
c/e activitatsculturals@teia.cat

Ajuntament
de Teià

Activitats a la CMC La Unió
i a la Masia Can Llaurador

SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE

I DESEMBRE 2020

Ajuntament de Teià

ESPAI CAN LLAURADOR

IDIOMES

ANGLÈS DES DE ZERO
Adreçat a persones que no han estudiat mai anglès. Aprendrem a partici-
par en converses breus sobre assumptes quotidians o personals, i a donar 
instruccions i indicacions senzilles.
Dimecres de 17.30 a 19 h. Inici 23 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

BEGINNERS (A0)
Adreçat a persones que vulguin iniciar-se en aquesta llengua o que la 
van estudiar fa temps. Aprendrem vocabulari bàsic i el “present simple”.
Dilluns de 17.30 a 19 h. Inici 21 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

ELEMENTARY (A1)
Curs orientat a persones que vulguin aprofundir en l’estudi del “Present 
Simple” i ampliar el seu vocabulari. Practicarem el llenguatge quotidià i 
ampliarem la comprensió oral mitjançant exercicis lúdics i dinàmics 
Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 22 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

UPPER-ELEMENTARY (A2)
Orientat a persones que vulguin millorar el seu coneixement gramatical, 
especialment els temps verbals presents i passats. Establirem converses 
amb el grup sobre situacions quotidianes que ens ajudaran a ampliar el 
nostre vocabulari. 
Dimarts de 19.30 a 21 h. Inici 22 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

LOWER-INTERMEDIATE (A2-B1)
Per a aquelles persones que volen reforçar el seu anglès d’una manera 
divertida. Aprendrem i recitarem monòlegs, treballarem textos i debatrem 
sobre el seu contingut. Ideal per agafar confiança amb l’expressió oral.
Dijous de 9.30 a 11 h. Inici 24 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

LOWER-INTERMEDIATE (A2-B1)
Per a aquelles persones que volen reforçar el seu anglès d’una manera 
divertida. Aprendrem i recitarem monòlegs, treballarem textos i debatrem 
sobre el seu contingut. Ideal per agafar confiança amb l’expressió oral.
Dijous de 19.30 a 21 h. Inici 24 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

INTERMEDIATE
Conversarem entorn situacions i esdeveniments reals i quotidians. Am-
pliarem el vocabulari i estudiarem els “Phrasal Verbs”. Ideal per agafar 
confiança amb l’expressió oral. 
Dilluns de 19.30 a 21 h. Inici 21 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

REFRESCA EL TEU FRANCÈS
Curs destinat a persones que desitgin repescar els seus coneixements de 
francès, ampliar el seu vocabulari i millorar la gramàtica a través d’exer-
cicis lúdics.
Dimarts de 9.30 a 11 h. Inici 22 de setembre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

INICIACIÓ A L’ITALIÀ
Adreçat a alumnes d’ESO de l’Institut Turó d’en Baldiri. Aprendrem el 
vocabulari necessari per conversar en situacions quotidianes senzilles 
(donar informació personal, demanar coses, parlar d’hàbits, gustos, etc.). 
Treballarem  gramàtica,  vocabulari,  pronunciació,  conversa  i  lectura  
a  la  vegada  que  afavorim  els  lligams amb Massarosa, poble italià 
agermanat amb Teià.
Divendres de 17 a 18.30 h. Inici 9 d’octubre
Curs subvencionat per l’Ajuntament de Teià (8 sessions) 



TALLERS DE SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

ESTIRAMENTS
Farem exercicis senzills i suaus per a la bona col·locació del cos, per 
a les tensions, per a l’estrès i afavorirem el benestar físic i mental en 
el nostre dia a dia. Cal una màrfega i una tovallola.
Dimecres de 20.30 a 21.30 h. Inici 9 de setembre.
Preu: 66,95 € (13 sessions) 

GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA
La gimnàstica abdominal hipopressiva treballa les abdominals inter-
nes aportant millores estètiques, posturals i funcionals. Treballarem la 
faixa abdominal tenint cura de l’esquena i prevenint problemes rela-
cionats amb el sòl pelvià com la incontinència i els prolapses dels òr-
gans pelvians (bufeta, matriu i recte). Cal una màrfega i una tovallola.
Dimarts de 19 a 20 h. Inici 22 de setembre
Preu: 51,50 € (10 sessions)

TALLER DE FANG
Prenent contacte amb el material es po-
drà experimentar, modelar i construir vo-
lums, crear objectes quotidians i creatius 
mitjançant l’aprenentatge de diverses 
tècniques de transformació de la forma.
Adreçat a qualsevol persona interessada 
en les possibilitats que ens ofereix aquest 
material i els beneficis que aporta el seu 
modelatge en la relaxació i la concentra-
ció. Les eines i el material aniran a càrrec 
de l’alumne.
Dijous de 19 a 20.30 h. Inici 8 d’octubre
Preu: 61,80 € (8 sessions )

IOGA 
Descobreix el Ioga, practica postures i exercicis d’aquesta disciplina i 
gaudeix dels beneficis terapèutics que aportarà al teu cos.
Cal dur una màrfega i una tovallola.
Dimarts de 10 a 11 h. Inici 6 d’octubre
Preu: 41,20 € (8 sessions )

CINEFÒRUM

ALMAS SIN CONCIENCIA, 1955, FEDERICO FELLINI 
Celebrem el centenari del naixement de Federico Fellini, recuperant una 
obra mestra de la seva primera etapa, en la qual ja podem trobar bona 
part dels temes i obsessions que desenvoluparà en cintes posteriors. 
Abans que Fellini es convertís en un artista irremeiablement “fellinià”, 
va signar una sèrie de pel·lícules properes a l’estètica del neorealisme 
italià, que aportaven reflexions lúcides i sovint desencantades sobre la 
societat del seu temps. És el cas d’aquesta tragicomèdia  picaresca 
protagonitzada per un grup 
de petits estafadors que 
es dediquen a escurar els 
estalvis de persones hu-
mils de forma implacable. 
Projecció en versió original 
subtitulada.
Divendres 23 d’octubre a 
les 19 h. Activitat gratuïta

TALLERS FAMILIARS

MÚSICA EN FAMÍLIA 
A través de la música els infants adquireixen major consciència de si ma-
teixos, de l’entorn i dels altres, i aprenen una forma valuosa de canalitzar 
i transformar les seves emocions. Amb la música poden desenvolupar de 
manera única la seva imaginació i la seva inabastable creativitat. Amb 
danses, cançons, jocs de falda i instruments musicals, ens familiaritza-
rem amb aquest gran llenguatge, la música. És recomanable que els in-
fants portin mitjons antilliscants.
Fins a 4 anys
Dissabte 17 d’octubre a les 11 h
Preu: 10,30 € (inclou un adult i un infant)

DANSA EN FAMÍLIA
Es vol potenciar la creativitat, la imaginació, els vincles entre els uns i els 
altres, entre els membres d’una família a través d’una activitat sanadora i 
lúdica. La música, el moviment, la improvisació, els jocs, la confiança i el 
canvi de rol són alguns dels elements de la nostra proposta.
A partir de 4 anys 
Dissabte 21 de novembre a les 11 h
Preu: 10,30 € (inclou un adult i un infant)

ROBÒTICA EN FAMÍLIA 
En aquest taller familiar, els assistents hauran de resoldre reptes cons-
truint i programant un robot. Gràcies al treball en equip es promourà la 
creativitat i la imaginació, la resolució de problemes, la lògica i l’autono-
mia. A partir de 6 anys
Divendres 27 de novembre a les 19 h
Preu: 10,30 € (inclou un adult i un infant)

APRENEM
Tallers basats en l’intercanvi lingüístic. 
Aprenem 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

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Si vols formar part de la Banda Municipal de 
Teià, cada setmana hi ha assaig. Passa-t’hi 
un dia i te n’explicarem el funcionament.
Dijous de 21 a 22.30 h

ITINERARIS

EL CEMENTIRI DEL POBLENOU, EL MÉS ANTIC DE LA CIUTAT
A prop del mar trobem un cementiri situat entre els barris del Poblenou i 
la Vila Olímpica. Un espai ideal per fer un recorregut pel patrimoni funerari 
des del segle XVIII fins als nostres dies. Descobrirem l’arquitectura i les 
escultures funeràries de les capelles, els panteons, les tombes dels no-
bles, alcaldes, músics o científics destacats de la nostra ciutat.
Dissabte 26 de setembre d’11 a 12 h 
Preu 5,15 €

VISITA GUIADA A LA L’EXPOSICIÓ PERMANENT DE CAN FRAMIS
L’exposició permanent de pintura de Can Framis Monòleg, diàleg i con-
cepte reuneix un gran nombre d’artistes que esdevenen cabdals a l’ho-
ra d’entendre i interpretar el panorama artístic català. Josep Guinovart, 
Amèlia Riera, Jaume Plensa o Lita Cabellut són alguns dels artistes que 
trobarem en aquest recorregut guiat que ens permetrà capbussar-nos en 
la pintura contemporània del nostre país.
Dissabte 10 d’octubre a les 11.30 h 
Preu: 10,30 € 

EXPOSICIONS

UN DESIG DE FUTUR
20è ANIVERSARI DEL CLUB EXCURSIONISTA DE TEIÀ
La història del Club des dels seus inicis fins a l’actualitat, però que sobre-
tot vol posar de relleu els projectes de futur de l’entitat. 
Del 4 al 27 de setembre de 2020
Inauguració divendres 4 de setembre a les 20 h

DESMUNTANT EL PIS DE L’ÀVIA 
FONS BATLLORI
Basada en una àvia concreta, Teresa Obiols Roselló, i el pis on va viure 
la major part de la seva vida: el 4t 2a del número 72 del carrer Casp de 
Barcelona. Però sense parlar gaire d’ella. L’exposició el que vol mostrar 
és la part ‘comuna’ dels objectes del seu pis, la que podem compartir, 
perquè d’avantpassats en tenim tots.
Del 2 al 25 d’octubre de 2020
Inauguració divendres 2 d’octubre a les 19 h

EL RECORD EMFATITZAT: LA FESTA EN AUDIOVISUAL
ELISABET MABRES
Durant tota la Festa Major del 2019, l’Elisabet Mabres va anar pels dife-
rents actes de la Festa Major captant amb la seva càmera el seu punt de 
vista més personal de la nostra Festa, a l’exposició podrem veure els 5 
vídeos resultants.
Del 5 al 22 de novembre de 2020
Inauguració dijous 5 de novembre a les 19 h

LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ
COMISSIÓ DE FESTES
Recull de les fotografies de la Festa Major 2020 i les fotografies partici-
pants als diferents concursos.
De l’11 de desembre de 2020 al 17 de gener de 2021
Inauguració divendres 11 de desembre a les 19 h

PESSEBRE ARTÍSTIC
GRUP DE PESSEBRISTES DE TEIÀ
Desembre de 2020
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