
VERMUTS 
CULTURALS 
A LA UNIÓ

VEUS EN DANSA
Diumenge 8 de març a les 12.30 h
Espectacle de dansa contemporània a càrrec del col·lectiu Symbiosi format per 
Olga Lladó i Laia Mora i amb veus de dones referents. Organitzat per Dones 21 i 
Òmnium Cultural

TOTS PODEM SER MARGARIDA XIRGU
Diumenge 15 de març a les 12.30 h
Lectures en veu alta de fragments d’obres teatrals que va interpretar l’actriu, 
a càrrec dels alumnes dels cursos de català i participants al Voluntariat per la 
Llengua.

CONCERT DE YANGQIN
Diumenge 22 de març a les 12.30 h

ha fet concerts a Xina, Japó, Estats Units o Canadà, ens farà un concert d’aquest 
antic instrument tradicional xinès. És un instrument de corda que es percudeix 
amb dues baquetes de bambú, semblant a un salteri, i és el principal de les 
orquestres tradicionals xineses.

LA JOGLARESSA
Diumenge 29 de març a les 12.30 h

ens endinsa en un viatge a l’edat mitjana: coneixerem la 
literatura, les llegendes i les xafarderies, instruments dels 

trobadores o vigilants de castells. Activitat del programa Viu 
el parc de la Diputació de Barcelona

I a més a més....

LA CORRESPONDÈNCIA DE MARGARIDA XIRGU
4 de març a les 19 h a la Biblioteca can Llaurador
Lectura dramatitzada a càrrec d’Àngels Bassas acompanyada per la 
violoncel·lista Esther Vila.

CANTAUTORES
Dissabte 7 de març a les 12 h al parc de can Godó 
Vermut amb actuacions musicals d’autores i taller de pancartes.
A càrrec dels Corresponsals del Casal de Joves i la regidoria de Joventut

Un tast de cultura, una tapeta original i una copa d’un bon vi 
d’Alella. Dansa, música, lletres i literatura per a 4 diumenges de 
març dins el marc de l’exposició sobre Margarida Xirgu

Tots els vermuts són gratuïts i es fan
a les 12.30h a la sala d’exposicions de la CMC La Unió

COMISSIÓ D’EXPOSICIONS

CORRESPONSALS DEL CASAL DE  JOVES

ÒMNIUM CULTURAL

DONES 21

OFICINA DE CATALÀ

VIU EL PARC – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Ajuntament
de Teià


