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Improside Story
Teatre. Dissabte 8 de maig  
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. 

Talent i humor al servei del 
públic. A cada funció 
naixeran sobre l’escenari 
noves històries on la 
música i les cançons tenen 
un paper fonamental i on 
viatjarem des dels 
musicals de Broadway al 
fantàstic univers de 
Disney, passant pel 
western o el musical de 
l’època daurada.

Com ensinistrar un drac 3
Cinema familiar. Diumenge 
9 de maig 18:00. Teatre La 
Lliga. Versió doblada en 
català. Entrada gratuïta per 
als socis. Cal reservar 
entrades a societatlalliga.-
cat. 

El que va començar com la 
inesperada amistat entre 
un jove viking i un temible 
drac Fúria Nocturna s’ha 
convertit en una èpica 
trilogia que ha recorregut 
les seves vides. En aquesta 
nova entrega descobriran 
finalment el seu veritable 
destí: per l’un, governar; 
per l’altre, ser el líder de la 
seva espècie. Però, pel 
camí, hauran de posar a 
prova els llaços que els 
uneixen i plantar cara a 
l’amenaça més gran que 
mai hauran afrontat… i a 
l’aparició d’una Fúria 
Nocturna femella.

Falsterbo
Concert. Dissabte 15 de 
maig 19:00 Teatre La Lliga. 
Entrada 8€ socis (gratuït 
per a socis entre 5 i 17 
anys) 10€ no socis (3€ per 
a no socis entre 5 i 17 
anys). (Amb l’entrada 
s’inclourà un CD per a 
cada família). Entrades 
online a societatlalliga.cat i 
a taquilla el mateix dia a 
partir de les 18:30. 

Un grup de música amb 
més de 50 anys d’història. 
Sempre han fet música 
folk i han popularitzat 
cançons tan conegudes 
com Paf, el drac màgic, 
Quan el sol es pon, Que se 
n’ha fet d’aquelles flors, 
Kumbayà, No serem 
moguts, Les rondes del vi, 
entre altres... El grup està 
format per Montserrat 
Domènech (psicòloga i 
pedagoga) a la percussió;  
Jordi Marquillas (enginyer 
de telecomunicacions), 
violí, guitarra i mandolina; i 
Eduard Estivill (metge de 
la son), guitarra.

Quina feinada!
Teatre. Dissabte 22 de 
maig  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.

El conegut actor professio-
nal Roger Pera ens 
representarà un personat-
ge fracassat que treballa a 
la recepció d’un restaurant 
de luxe. Una comèdia 
frenètica i hilarant amb un 
sol actor que interpreta  
gairebé vint-i-cinc 
personatges més. No us 
deixaran indiferents.

Newen Tahiel & EL tren de 
rodalies 
Concert. Dissabte 29 de 
maig 19:00 al pati de La 
Lliga. Entrada gratuïta amb 
reserva de localitat a 
societatlalliga.cat. 

Amb una trentena de discs 
editats ens proposen un 
recorregut musical on en 
cada estació descobrirem 
nous paisatges sonors 
amb arrels xilenes, 
cubanes, jazz llatí, la 
música clàssica i tradicio-
nal. El seu referent musical 
més proper d’aquests 
quatre músics és el jazz. 
Sentides melodies que 
arriben a l’ànima amb 
ritmes que ajuden a 
compartir emocions.   

Entrades a societatlalliga.cat


