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La Guingueta
Concert-Vermut. Diumenge 4 d’abril. 13:00. Terrassa La Lliga. 
Entrada: consumició. 

La Guingueta és un grup d’havaneres i cançó de taverna. El seu 
repertori gira al voltant de l’havanera i la cançó de taverna amb 
alguna pinzellada de la nova cançó. Les seves peces estan 
arranjades amb gran varietat d’instruments i jugant amb tres o 
quatre veus. 

Organitza Societat La Lliga

Safrà i Serafí
Espectacle familiar. Diumenge 11 d’abril. 18:00 Teatre La Lliga. 
Entrada 5€. (Menors de 2 anys gratuït). Venda d’entrades a 
entrapolis.com

Companyia Txo Titelles. En Safrà i en Ratolí són dos ratolins. 
Aquests dos ratolins són veïns però no s’entenen ni mica ni gens. 
Tot canvia quan apareix un ratot dolentot que els vol ensarronar. 

Organitza La Xarxa

36 preguntes que faran que t’enamoris… o no
Teatre. Dissabte 17 d’abril. 19:00. Teatre La Lliga. Entrades: 9€ 
socis (gratuït per a socis entre 5 i 17 anys) 12€ no socis (3€ per a 
no socis entre 5 i 17 anys). Entrades online a societatlalliga.cat i a 
taquilla el mateix dia a partir de les 18:30.

‘36 preguntes que faran que t'enamoris’ és una comèdia escrita i 
dirigida per Pere Anglas. No farà falta gaire estona perquè l'Aura 
(Lara Correa) i el Roc (Xavier Alomà) s'adonin que ells dos no tenen 
res en comú. És més: no se suporten. Però, tot i això, es presten 
igualment a participar en l'experiment sociològic al qual s'han 
inscrit voluntàriament. Hauran de sotmetre's a 36 preguntes que 
els portaran a intimar l'un amb l'altre.
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Abominable
Cinema familiar. Diumenge 18 d’abril 18:00. Teatre La Lliga. Versió 
doblada en castellà. Entrada lliure amb reserva de localitats a 
societatlalliga.cat  

Yi és una adolescent més en l’enorme ciutat de Shanghai. Un dia 
es troba un jove ieti al terrat del seu edifici. La suposada 
“abominable” criatura, que s’ha escapat del laboratori on estava 
tancada, està sent buscada per tota la ciutat. Juntament amb els 
seus enginyosos amics Jin i Peng, Yi decideix ajudar-lo a fugir, i 
tots quatre s’embarquen en una èpica aventura per reunir la 
mítica criatura amb la seva família al pic més alt del món, l’Everest.

Organitza Societat La Lliga

Ànima de tramuntana
Presentació literària. Dilluns 19 d’abril 19:00. Teatre La Lliga. 
Entrada lliure amb reserva de localitats a entrapolis.com

Presentació del llibre “Ànima de tramuntana” de Núria Esponellà. 
Premi Prudenci Bertrana 2020. Dues dones d’èpoques molt 
distants s’enfronten a les dificultats de la vida a la recerca de 
sentit. Presentació a càrrec de la periodista Montse Ibáñez.

Organitza Biblioteca El Safareig-Ajuntament
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Josep
Cinema. Dimecres 21 d’abril 19.30. Teatre La Lliga. Entrada lliure amb 
reserva de localitats a entrapolis.com

Projecció de la pel·lícula d’animació “JOSEP”. Producció 
franco-catalana, guanyadora del Premi 2020 de Cinema Europeu, 
Cesar al millor film d’animació i Premi a la direcció del Festival de 
Valladolid,

Organitza Ajuntament de Capellades
 

Mercat Jove de 2a mà de llibres i roba 
Dissabte 24 d’abril. D’11:00 a 14:00. Pati de la Lliga

Realització del mural de Sant Jordi a càrrec de la pintora igualadina 
Núria Riba + sessió DJ

Matí jove de Sant Jordi amb venda i intercanvi de llibres i roba, i 
activitats culturals.

Organitza Capellades Joventut-Ajuntament de Capellades

Ulls color de mar
Concert-Presentació d’un nou disc de Roc Puig. Dissabte 24 d’abril. 
20:00. Teatre La Lliga. Entrada 6€ a entrapolis.com

Després de quatre anys de la sortida del seu segon àlbum, “Ulls 
color de mar” és el nou treball de Roc Puig. Un punt d’inflexió musical 
i un viatge emocional, divertit, èpic, ple de maduresa.

Organitza Ajuntament de Capellades
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Un dels nostres 
Presentació literària. Diumenge 25 d’abril. 12:30. Teatre La Lliga. 
Entrada lliure amb reserva de localitat a entrapolis.com

Presentació del llibre “Un dels nostres” del Toni Cruanyes. Toni 
Cruanyes explica els secrets darrere del TeleNotícies durant el 
conflicte polític dels últims anys: des del referèndum de l'1 d'Oc-
tubre fins al judici al Tribunal Suprem. Xerrada conduïda per la 
periodista cultural Clàudia Rius.

Organitza Biblioteca El Safareig-Ajuntament

Cor Inaduite
Concert- vermut. Diumenge 25 d’abril 13:00. Terrassa La Lliga. 
Entrada consumició. 
L’Escola de Música de Capellades ens presenta un cor vocal amb 
acompanyament de piano que ens oferirà músiques de diferents 
èpoques.

Organitza Societat La Lliga

Sorteig quadrimestral
Diumenge 25 d’abril 14:00. Terrassa La Lliga.
Sorteig d’un cap de setmana entre els usuaris dels carnets de la 
Lliga a la Cafeteria-Restaurant des del gener fins a l’abril del 2021.

Organitza Cafeteria-Restaurant i Societat La Lliga    
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