BIBLIOTECA
CAN LLAURADOR
EXPOSICIONS
SKETCHING TEIÀ
El GAT, Grup d’Artistes de Teià, presenta la seva mirada més fresca i
lleugera amb els seus sketches.
Inauguració el 2 d’octubre a les 12 h. De l’1 al 30 d’octubre

“...A DINS DE CLASSE SOC FELIÇ”
En homenatge a Joan Triadú (pedagog, 1921-2021). Comissària:
Teresa Triadú. Organitza: ÒMNIUM Teià. Del 15 al 30 d’octubre

SUPER WOMEN, SUPER INVENTORS
Exposició de la il·lustradora i escriptora per a mitjans de comunicació
Sandra Uve sobre la història de 25 dones inventores.
Del 2 al 30 de novembre

CASA!
La mostra ens obre la porta al joc i a la reflexió sobre el concepte de
CASA per recórrer totes les seves estances i racons i indagar sobre
tot allò que ens fa sentir i viure aquest espai, físic o simbòlic, que ens
representa i que ens guarda.
Autoria i producció: Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT).
Del 4 al 24 de novembre

FRUITES I VERDURES, ELS COLORS QUE ENS ALIMENTEN
Mostra artística dels alumnes de secundària dels instituts de Teià,
Alella i El Masnou en relació amb l’Any Internacional de les Fruites i
Verdures impulsat per la FAO (Organització de les Nacions Unides per
a l’Alimentació i l’Agricultura). Organitza: UNESCO El Masnou.
De l’1 al 23 de desembre

HORA DEL CONTE
HORA DEL CONTE: L’HORT DE L’ERIÇONA AIRÍ

BIBLIOLABS, TALLERS I LABORATORIS DE LECTURA
TALLER D’SKETCHES
A càrrec de Mercè González, del Grup d’Artistes de Teià (GAT).
Adreçat a joves i adults. Dissabte 16 d’octubre a les 11 h

TALLER SOBRE FRUITES I VERDURES

CLUB DU LIVRE

Adreçat a públic familiar. A càrrec de l’Agrupació de Defensa Forestal de
Teià (ADF). Setmana de la ciència. Activitat dins del projecte Parcs&Biblioteques... naturalment!
Dilluns 15 de novembre a les 18 h (1a sessió: taller) i dissabte 27 de
novembre a les 11 h (2a sessió: sortida al Parc de la Serralada Litoral)

LABORATORI DE LECTURA: CASA!

LLEGIR EL TEATRE: LA VÍCTOR C.

Activitat per reflexionar i conversar en família sobre el concepte de casa i
sobre tot allò que ens fa sentir aquest espai, físic i simbòlic, a partir de la seva
presentació en llibres de ficció i documentals. Adreçat a infants de 4 a 9 anys
acompanyats de les seves famílies. Dimarts 23 de novembre a les 18 h

Tertúlia amb inscripció prèvia, conduïda per Elisenda Guiu. En aquesta
sessió es parlarà de l’obra de teatre La Víctor C., d’Anna Maria Ricart.
Projecte del TNC i Biblioteques Públiques de Catalunya.
Dijous 21 d’octubre a les 19 h

TALLER: FEM POSTALS DE NADAL

RACÓ POÈTIC

ACTES, XERRADES I TERTÚLIES
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ SKETCHING TEIÀ

PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE RECURSOS EL MARESME
AMB LA RECERCA, A LA CELLA VINARIA

PRESENTACIÓ DE LLIBRE: TRECE MESES, DE JOSÉ LUIS REGOJO
Dimecres 13 d’octubre a les 19 h

ESPECTACLE PER A NADONS: perQnadons

Experimentar, descobrir, prendre decisions, relacionar-se i interactuar
amb els altres, posar en joc les emocions, són accions presents en la
pràctica d’un joc de taula. A partir de 5 i fins a 100 anys. Distribució
per grups bombolla familiars. A càrrec de personal de la biblioteca.
Dissabte 30 d’octubre, 20 de novembre i 18 de desembre, d’11 a 13 h

CONFERÈNCIA: JOAN TRIADÚ, PER LA PÀTRIA I PER LA LLENGUA
A càrrec de Margarida Muset i Joaquim Arenas. Organitza: Òmnium Teià.
Dilluns 18 d’octubre a les 19 h

Tertúlia de poesia.
Dijous 28 d’octubre, 18 de novembre i 16 de desembre a les 18 h

BOOK CLUB
Tertúlia amb inscripció prèvia, conduïda per Angie Goodhew i Heather Wylie.
Girl with a pearl earring, de Tracy Chevalier. Dilluns 8 de novembre a les 19 h

XERREM DE LLIBRES
Tertúlia per recomanar i xerrar sobre llibres i lectures, conduïda per la
Rosa Villaplana. Divendres 19 de novembre a les 18 h

CENTRE ENOTURÍSTIC I ARQUEOLÒGIC VALLMORA
TAST DE VINS
VERMUT MUSICAL AL JACIMENT ROMÀ DE VALLMORA
Diumenge 24 octubre.
A les 11h (visita + vermut musical) o a les 12.30 h (vermut musical)
Preu: 14 € (visita + vermut musical) o 11 € (només vermut musical)
Entrades a https://enoturismedoalella.koobin.com/vermutmusicalaljacimentromavallmora

WINE BAR

CONFERÈNCIA DE PRESENTACIÓ DE L’ÒPERA RIGOLETTO

Dissabte 13 i diumenge 14 novembre de 12 a 14h

L’historiador del Gran Teatre de Liceu, Pol Avinyó, aprofundirà sobre l’òpera
Rigoletto de Verdi. Serà la preparació per a la sortida a Barcelona per gaudir
d’aquesta òpera. Projecte LiceuBIB. Dimarts 30 de novembre a les 18 h

TAST DE VINS DO ALELLA AMB PRODUCTE TÍPIC DE NADAL

XERRADA GRANS LLIBRES PER ALS MÉS PETITS:
LA BIBLIOTECA DELS NADONS

Xerrada sobre el foment de la lectura per a nadons a càrrec d’Anna Juan
Cantavella. Adreçada a adults. Divendres 3 de desembre a les 11 h

CMC LA UNIÓ
ESPAI CAN LLAURADOR
BIBLIOTECA CAN LLAURADOR
CENTRE ENOTURÍSTIC I ARQUEOLÒGIC VALLMORA

CLUB DE LECTURA

Activitat dividida en dues parts: una xerrada on els infants descobreixen
què és un invent i les dones inventores més destacades de la història; i
una classe pràctica d’aquarel·la. A càrrec de Sandra Uve. Adreçat a infants i joves, de 6 a 16 anys. Dimarts 16 de novembre a les 18 h

A càrrec de personal de la biblioteca. Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Dimarts 21 de desembre a les 18 h

ACTIVITATS OCTUBRE · NOVEMBRE · DESEMBRE 2021

Tertúlia amb inscripció prèvia, conduïda per Glòria Olivella.
La Délicatesse, de David Foenkinos. Dijous 14 d’octubre a les 19 h
Le Rapport de Brodeck, de Philippe Claudel. Dijous 9 de desembre a les 19 h
Tertúlia amb inscripció prèvia, conduïda per Mercè Pujadas.
El silenci dels arbres, d’Eduard Márquez. Amb la presència de l’escriptor Eduard Márquez. Patrocina la Institució de les Lletres Catalanes. Lletres en Viu.
Divendres 15 d’octubre a les 18 h
El camí que porta a ciutat i ha anat així, de Natalia Ginzburg. Divendres
17 de desembre a les 18 h

BIBLIOLAB DESCOBRINT INVENTORES

Presentació a càrrec d’Antoni Martín i Oliveras, arqueòleg, museòleg i
gestor cultural, director tècnic i científic del Projecte Cella Vinaria.
Dissabte 9 d’octubre a les 11 h

JUGUEM?

EL CLUB DELS SUPERLECTORS. Nou!

TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU

HORA DEL CONTE: LA LLUNA, LA TERRA I EL SOL

JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA

CLUBS DE LECTURA

Any Internacional de les Fruites i les Verdures. Adreçat a infants a partir
de 4 anys. Activitat dins del projecte Parcs&Biblioteques... naturalment!
Dimarts 26 d’octubre a les 18 h

A càrrec del GAT, Grup d’Artistes de Teià.
Inauguració el 2 d’octubre a les 12 h

Espectacle participatiu de percussió on els nadons viuran una experiència única a través dels sentits, que els transportarà del ventre matern.
A càrrec de Companyia per Quitxalla. Adreçat a nadons de 0 a 3 anys.
Dimarts 14 de desembre a les 17.30 h

Anem a veure l’òpera Rigoletto de Verdi. Projecte LiceuBIB.
Dilluns 13 de desembre

Club de lectura infantil adreçat a infants de 3r i 4t de primària. Amb inscripció prèvia. A càrrec de personal de la biblioteca. Periodicitat quinzenal.
Dimecres 6 i 20 d’octubre, 3 i 17 de novembre, 1 i 15 de desembre a
les 17.30 h

Conte amanit amb cançons i endevinalles adreçat a infants de 3 a 6 anys.
A càrrec de la rondallaire Eva Gonzàlez. Any Internacional de les Fruites i
les Verdures. Activitat dins del projecte Parcs&Biblioteques... naturalment!
Dimarts 19 d’octubre a les 18 h

Versió musical del conte de Jaume Escala i Carme Solé Vendrell, amb
un munt de cançons interpretades en directe i amb titelles. A càrrec
d’Alquímia musical. Adreçat a infants de 0 a 8 anys.
Dimarts 9 de novembre a les 18 h

SORTIDA AL GRAN TEATRE DEL LICEU: RIGOLETTO

Diumenge 12 desembre a les 12.30h

VISITES GUIADES
Tots els dissabtes, diumenges i festius a les 11 h.
Més informació a www.vallmora.cat

Ajuntament
de Teià

CMC LA UNIÓ
SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
ESTIRAMENTS
Farem exercicis senzills i suaus per a la bona col·locació del cos, per
alleujar tensions, per reduir l’estrès i afavorirem el benestar físic i
mental en el nostre dia a dia.
Cal dur la teva màrfega i tovallola.
Dilluns de 20.30 a 21.30 h. Inici 4 d’octubre.
Preu: 51,50 € (10 sessions)

CLUB DE CUINA
MÀSTER CLASS DE CUINA
Per tal d’estrenar la nova cuina de la Unió, què millor que fer-ho amb
una màster class de cuina de la mà de Maria Nicolau, cuinera de
restaurants d’alta gamma i col·laboradora en programes de ràdio i
televisió.
Dilluns 29 de novembre a les 19 h.
Preu: 10,30 €

CINEFÒRUM

Mercadé, artista i educadora i Cèlia Prats, mezzosoprano, ens acosten a
aquest pintor i al seu temps amb una comparativa Música Pintura d’allò
més reveladora.
Dijous 16 de desembre a les 19 h.
Preu: 10 €

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

BANDA MUNICIPAL
Si vols formar part de la Banda Municipal de Teià, cada setmana hi
ha assaig. Vine qualsevol dia i l’Ignasi, el nou director, t’explicarà el
funcionament.
Cada dimecres, de 21 a 22.30 h

EXPOSICIONS
MIRADES A FREDERIC VIÑALS

Cicle de pel·lícules dedicades a la salut mental per contribuir des
d‘aquí a donar-los visibilitat i poder-ne parlar obertament.
Activitats gratuïtes. Cal inscriure’s. Totes les pel·lícules són en versió
original subtitulada

> A Beautiful Mind de Ron Howard

AMALGAMA. Una retrospectiva de la Festa major del 2020

> Mr. Jones de Mike Figgis
És la història d’un home amb trastorn bipolar (Richard Gere) i la psiquiatra que el tracta (Lena Olin)
Divendres 19 de novembre a les 19 h.

> As Good as It Gets de James L Brooks
Aquí la van traduir per Millor impossible i als seus dos protagonistes
Jack Nicholson i Helen Hunt els va valer l’Òscar a millor actor i millor
actriu l’any 1998.
Divendres 10 de desembre a les 19 h.

FORMACIÓ D’ENTITATS
COM FUNCIONA LA UNIÓ?
La Unió acull sovint actes de les entitats a la sala d’actes o a la sala
d’exposicions. La compartim amb molta gent i cal que se’n faci un
bon ús. Us farem una sessió molt pràctica per conèixer la normativa
de la casa i com funcionen tots els seus equips. Aquesta sessió és
imprescindible per a les entitats que vulguin fer ús de la Unió. Cal fer
la inscripció abans del 23 de novembre.
Divendres 26 de novembre a les 19 h.

PICTOFONIA LEONARDO DA VINCI
Aquesta activitat és una experiència artística on el públic podrà gaudir
d’una visió de Leonardo Da Vinci que no el deixarà indiferent. Una
proposta d’espectacle que és un autèntic viatge en el temps. Cori

IDIOMES
ELEMENTARY (A1)

APRENEM

De l’1 al 24 d’octubre de 2021
Inauguració divendres 1 d’octubre a les 19 h, amb la col·laboració de
l’Escola de Música Cadença.
Diumenge 3 d’octubre a les 12 h visita guiada de l’exposició
Ho organitza el Grup d’Artistes de Teià

La pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe va guanyar l’Òscar al
millor guió adaptat i quatre Globus d’Or entre d’altres.
Divendres 22 d’octubre a les 19 h.

ESPAI CAN LLAURADOR

La Comissió d’exposicions va encarregar aquest projecte a alumnes de
l’escola Massana, per donar una nova vida als programes de la Festa
Major del 2020 que no es va poder fer. El resultat és el treball de les
artistes Júlia Torres i German Chocero, que ens mostren la Festa major
2020 a través de la transdisciplina, contagiant les seves perspectives a
les d’altres artistes joves. Inaugurem així l’exposició del mes de novembre dedicada als esdeveniments de la no-Festa Major passada.
Del 5 al 21 de novembre de 2021
Inauguració divendres 5 de novembre a les 19 h

LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ
Recull de fotografies de la Festa Major de 2021 i totes les fotografies que
han participat als diferents concursos: el Relleno a casa, el Fotomajor21!
I el d’Instagram.
Del 12 de desembre de 2021 al 16 de gener de 2022
Inauguració diumenge 12 de desembre a les 12 h

SORTIM!

En aquest curs aprendrem les estructures bàsiques i el vocabulari útil i
quotidià per tal de recrear situacions reals.
Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 5 d’octubre.
Preu: 77,25 € (10 sessions)

LOWER INTERMEDIATE MATÍ (A2-B1)
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 7 d’octubre.
Preu: 77 ,25 € (10 sessions)

LOWER INTERMEDIATE TARDA (A2-B1)
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 7 d’octubre.
Preu: 77 ,25 € (10 sessions)

INTERMEDIATE
Conversarem entorn situacions i esdeveniments reals i quotidians. Ampliarem el vocabulari i estudiarem els “Phrasal Verbs”. Ideal per agafar
confiança amb l’expressió oral.
Dimarts de 19 a 20.30 h. Inici 5 d’octubre.
Preu: 77,25 € (10 sessions)

És el retrat d’un moment i d’unes
pràctiques artístiques concretes. Vinculat al món del tèxtil i col·leccionista
apassionat, Rafael Tous va apostar
per l’ar t de concepte com un conjunt de pràctiques plurals que prioritzaven la idea i el procés per damunt
de l’objecte.
Dissabte 20 de novembre a les 11 h.
Preu: 10,30 €

FORMACIÓ D’ENTITATS
QUÈ CAL SABER DE CAN LLAURADOR?
La Masia can Llaurador es cedeix gratuïtament a les entitats per a
fer-hi xerrades, formacions o reunions. I a més a més, s’hi poden
fer petites exposicions. Per tal de conèixer l’equipament i saber fer
funcionar tots els aparells és imprescindible fer aquesta formació si
es vol fer ús d’aquest espai en un futur. Cal fer inscripció abans del
30 de novembre.
Divendres 3 de desembre a les 19 h

OFICINA DE CATALÀ
Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 14 h
Tel. 93 540 93 50, ext. 174
També us podeu comunicar amb l’Oficina a través del correu electrònic teia@cpnl.cat
Trobareu més informació al web del CNL del Maresme:
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlmaresme/
i al FACEBOOK de l’oficina: https://www.facebook.com/OCTeia

MÉS INFORMACIÓ A WWW.TEIA.CAT

REFRESCA EL TEU FRANCÈS

MASIA CAN LLAURADOR

A través d’exercicis refrescarem els nostres coneixements de la llengua.
Ampliarem el vocabulari i millorarem la gramàtica.
Dimarts de 9.30 a 11 h. Inici 5 d’octubre.
Preu: 77,25 € (10 sessions)

CMC LA UNIÓ

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 16 a 17.30 h. Inici 8 d’octubre.
Curs subvencionat per l’Ajuntament de Teià (10 sessions)

HUMANITATS I RECURSOS
ART CONTEMPORANI

MACBA: EN TEMPS REAL
LA COL·LECCIÓ DE RAFAEL TOUS

sonatges de ficció, inventarem diàlegs i escriurem un relat curt, i ens
fixarem en l’estructura, la trama, les subtrames i la millor estratègia
narrativa per arribar a bon port.
Dimecres de 19 a 20.30 h. Inici 17 de novembre.
Preu: 23,18 € (3 sessions)

La història de l’art contemporani català explicada per una persona professional de la Nau Gaudí de Mataró. A càrrec de Cori Mercadé.
Dimecres de 19 a 20.30 h. Inici 6 d’octubre. La sortida serà el dia 30
d’octubre.
Preu: 24 € (4 sessions)
Curs subvencionat per l’Ajuntament de Teià

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
T’agradaria escriure històries, però no saps per on començar? En aquest
taller d’escriptura creativa perdrem la por al full en blanc. L’escriptor Albert Forns Canal, guanyador del Premi Sant Joan de novel·la, ens acompanyarà en tot el procés d’escriptura, que anirà des de pensar la història
fins a trobar-li un bon final. En tres sessions de 90 minuts cadascuna,
tocarem des de l’escriptura personal i els records fins a la creació de per-

Av. Roca Suárez Llanos, 32-38. De dilluns a divendres de 17 a
20 h. 93 555 56 99 - 93 540 47 96 - activitatsculturals@teia.cat

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

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

NOTES I INSCRIPCIONS
- Per a totes les activitats cal fer inscripció prèvia
- Les places són limitades, 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 i a les activitats familiars).
- 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.
- Algunes classes es podran fer de forma virtual si la situació de
la pandèmia ho requereix.
- Caldrà portar mascareta, respectar les distàncies de seguretat
i fer servir el gel hidroalcohòlic que trobareu als equipaments.

