La Lliga

setembre - octubre - novembre - desembre

2021

dia

activitat

hora i lloc

9 setembre

Presentació programació i cursos

19:00 Pati

pàgina
5

13 al 17 setembre Inici del cursos

Veure programa

17 setembre

Minari. Història de mi família (cinema)

19:00 Cinema

5

18 setembre

Romaní (concert)

19:00 Pati

7

19 setembre

Taulell d’Estiu (animació infantil)

19:00 Pati

7

23 setembre

Cròniques negres del català a l’escola (P. Mayans)

19:00 Teatre

7

24 setembre

La dona il·legal (cinema Cicle Gaudí)

19:00 Cinema

8

25 setembre

Rumba (concert)

19:00 Pati

8

1 octubre

La Lliga de jocs

19:30 Saló Rosa

19

2 octubre

Estació Zero (teatre)

19:00 Teatre

8

3 octubre

Boopy’s Love (concert-vermut)

12:00 Cafeteria

9

3 octubre

Sorteig entre els socis i sòcies de la Lliga

13:15 Cafeteria

9

3 octubre

Safari (espectacle familiar Xarxa)

18:00 Teatre

9

8 octubre

Otra ronda (cinema)

19:00 Cinema

10

9 octubre

Exposició (Dolors Escala). Inauguració

13:00 Saló Rosa

10

9 octubre

Celebració 120è aniversari de La Lliga. Parlaments 19:00 Teatre

11

9 octubre

Conferència: 120 anys. Jordi Castellví

19:30 Teatre

11

9 octubre

Refrigeri musical (Eva Sabater i Susanna Basart)

20:30 Pati

11

9 octubre

Castell de focs amb Dimonis de Capellades

21:00 Pati

11

16 octubre

Partícules paral·leles (teatre)

19:00 Teatre

12

2

5/20

dia

activitat

hora i lloc

pàgina

22 octubre

Les dues nits d’ahir (cinema Cicle Gaudí)

19:00 Cinema

12

23 octubre

Passejant pels records

10:00 Pl. Verdaguer

12

5 novembre

First Cow (cinema)

19:00 Cinema

13

6 novembre

Albert Om (Xerrada-presentació llibre)

19:00 Teatre

13

7 novembre

Joan Garcia i Toni Cantó (concert-vermut)

12:00 Cafeteria

13

11 novembre

Dona gitana. Feminisme Romaní (taula rodona)

19:00 Teatre

14

14 novembre

Màgia Melanie (espectacle familiar Xarxa)

18:00 Teatre

14

19 novembre

Donde caben dos (cinema Cicle Gaudí)

19:00 Cinema

14

20 novembre

Jana (teatre musical)

19:00 Teatre

15

25 novembre

Tast de vins (bodega Torres)

21:00 Saló Rosa

15

2 desembre

Com menjar bé amb pressupost reduït (xerrada)

19:00 Teatre

15

3 desembre

Cinema internacional: títol a concretar

19:00 Cinema

16

4 desembre

Sortida a teatre: lloc i obra a concretar

12 desembre

Tocats de Canya (concert-vermut)

12:00 Cafeteria

16

17 desembre

Chavalas (cinema Cicle Gaudí)

19:00 Cinema

17

18 desembre

Concert Nadal de l’ORCA de Barcelona

19:00 Teatre

17

19 desembre

Exhibició de billar a tres bandes

11:00/16:00 Cafeteria

18

26 desembre

Concert de Sant Esteve Coral Noves Veus

19:00 Teatre

18

2 gener

Quinto de Cap d’any

11:00 Cafeteria

18

30 gener

Assemblea anual

11:00 Teatre

18

3

16

Celebrem 120 anys
La Lliga ha arribat al 120è aniversari i ho
volem celebrar amb una programació
extraordinària de setembre a desembre. Hem
previst una colla d’actes gratuïts per a les
persones associades, que ja arribem a 1250.
Entre altres propostes us convidem
especialment el 9 d’octubre a les 7 de la
tarda a l’acte central de celebració i al brindis
dedicat a totes les persones que ens han
precedit i que han sembrat l’arrel profunda
del nostre ateneu.
Volem agrair a les institucions (Ajuntament,
Generalitat, Diputació i Federació d’Ateneus)
que sempre ens hagin fet costat en els
diferents projectes que hem emprès i en les
activitats que programem de manera estable.
I a vosaltres, benvolguts socis i sòcies, us
donem les gràcies, perquè sou els qui
animeu i feu caliu a una de les entitats
culturals que, junt amb tantes altres de la vila,
estimem la Cultura de casa nostra i del nostre
País.
Que per molts anys La Lliga sigui un punt de
trobada!

Junta Societat La Lliga
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Presentació de la programació i dels cursos
Dijous 9 de setembre. 19:00. Pati de Lliga. Entrada lliure.

Presentació de la programació setembre-desembre i dels
diferents cursos. Sessió informativa on es podran fer les consultes
i aclarirem els possibles dubtes. Un bon moment per escoltar,
dialogar i compartir opinions.

Inici del cursos

La setmana del 13 al 17 de setembre comencem els cursos
permanents de la Lliga al Saló Rosa. Les inscripcions es poden fer
preferiblement online a societatlalliga.cat, i també a secretaria els
dies de despatx o a l’inici de cada curs. Vegeu-ne més informació
al ﬁnal d’aquest programa.

NOU CINEMA LA LLIGA!!!
1 pel·lícula cada quinzena
Cicle Gaudí / Cine internacional
en conveni amb l’Ajuntament de Capellades

Minari. Historia de mi familia

Cinema. Divendres 17 de setembre. 19:00. Cinema La Lliga. Preu
entrades: excepcionalment i amb motiu de la inauguració del
cinema estable, els socis tenen entrada gratuïta. Reserva a
societatlalliga.cat. Preu entrada no socis 6,5€ online a
societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. No
recomanada a menors de 7 anys. V.O. subtitulada en castellà.
David, un nen coreano-americà de 7 anys, veu com a mitjan anys
80 la seva vida canvia d’un dia per l’altre quan el seu pare decideix
anar a viure amb tota la família a una zona rural d’Arkansas per
començar-hi una granja, amb el propòsit d’aconseguir el somni
americà. Globus d’Or 2020 a la Millor pel·lícula de parla no
anglesa. Festival de Sundance 2020 Millor pel·lícula i Premi del
Públic.
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1 pel·lícula cada quinzena
Cicle Gaudí (cinemà fet a Catalunya) /
Cine internacional
en conveni amb l’Ajuntament de Capellades
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Romaní

Concert. Dissabte 18 de setembre. 19:00 Pati de La Lliga. Servei de
taules i bar. Entrada lliure. Reserva d’espai online a societatlalliga.cat
Romaní és un nou projecte propi de l’acordionista Pere Romaní,
establert a Girona. El trio ofereix concerts i balls amb un repertori
basat en composicions pròpies, cançons i gèneres de folk català i
europeu. Tot plegat des d’una perspectiva moderna, amb uns
arranjaments originals i sorprenents. Pere Romaní, acordió diatònic,
veu i composicions. Héctor Beberide, mandolina i guitarró. I Joan
Tomàs, contrabaix.

Taulell d’Estiu

Animació infantil amb Deparranda. Diumenge 19 de setembre. 19:00.
Pati de La Lliga. Entrada lliure socis. Reserva d’entrades online a
societatlalliga.cat
Amb el Taulell d'Estiu farem un seguit d'actes de Festa Major
començant pel pregó, passant per l'havanera, seguint amb un
entretingut cinema a la fresca, anant al ball de jovent i l'espectacle
familiar, gaudint d'un concert de guitarres... i sense oblidar-nos de la
tradicional tómbola i també un seguit de contes, cançons i algun ball.

Cròniques negres del català a l’escola

Presentació literària. Dijous 23 de setembre. 19:00. Teatre La Lliga.
Entrada lliure. Reserva d’entrades online a societatlalliga.cat
L’autor capelladí Pere Mayans Balcells ens presenta el seu llibre. És
professional de la immersió lingüística i de l’ensenyament de la
llengua en general, professor d’història de la llengua a la UOC i autor
de nombroses publicacions. Aquest llibre és un assaig de rabiosa
actualitat, basat en una col·lecció d’esdeveniments que enumera els
atacs contra el català al llarg de la història. Un cavall de batalla de
jutges, d’alguns partits i algunes entitats que no voldrien que el
català fos necessari per viure en aquest país.
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La dona il·legal

Cinema Cicle Gaudí. Divendres 24 de setembre. 19:00. Cinema La
Lliga. Preu entrades: socis 3€, no socis 4,5€. Entrades online a
societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. No
recomanada a menors de 12 anys. Versió original en català.
Un advocat d'immigració accepta un cas aparentment senzill:
evitar la deportació d’una jove kosovar. Tot canvia quan la noia
apareix morta al CIE (Centre d’Internament d’Estrangers) i les
autoritats declaren que s’ha suïcidat. L’advocat busca ajuda en
una immigrant nigeriana atrapada en una xarxa de prostitució.

Rumba

Concert. Dissabte 25 de setembre. 19:00 Pati de La Lliga. Servei
de taules i bar. Entrada lliure. Reserva d’espai
online a
societatlalliga.cat
Ens hem solidaritzat amb el projecte Amen Sam (“Nosaltres som”
en llengua romaní) organitzat per la FAC i la FAGIC, que tracta
sobre cultura del poble gitano per posar en valor aquesta
comunitat que forma part de la nostra història. La Lliga col·labora
en aquest projecte en el concert d’avui i la xerrada de l’11 de
novembre.

Estació Zero

Teatre. Dissabte 2 d’octubre. 19:00. Teatre La Lliga. Socis 10€. No
socis 15€. Entrades online a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix
dia a partir de les 18:30. Apta per a tots els públics.
El grup Set Vetes de Carme presenta una obra escrita per Teresa
Casaus. Atrapats en un vagó de tren, un grup de passatgers
arribarà misteriosament a una estació de tren desconeguda,
l’estació zero. Una estació on hi van a parar aquells que que es
senten atrapats en la seva pròpia vida.
8

Boopy’s Love

Concert-vermut. Diumenge 3 d’octubre 12:00 (Pareu atenció al
canvi d’hora dels concerts-vermut!). Cafeteria La Lliga. Entrada:
consumició.
Boopy’s Love és una formació a duo amb ukelele, contrabaix i veus.
Tenen un repertori molt variat i extens que va des de el rockabilly al
bolero, passant pel swing.

Sorteig entre els socis i sòcies de La Lliga
Diumenge 3 d’octubre. 13:15. Cafeteria La Lliga.

Participen al sorteig els usuaris dels carnets de la Lliga a la
Cafeteria-Restaurant des del maig ﬁns al setembre del 2021. Sorteig
amb un primer premi d’una escapada de cap de setmana per a dues
persones en un hotel de Catalunya de 4* en AD els dies i lloc a
escollir. Segon premi, sopar per a dues persones al Restaurant La
Lliga. I tercer premi dues entrades a teatre el 16 d’octubre.
Amb la col·laboració de Restaurant La Lliga i McTravelMon

Safari

Espectacle familiar. Diumenge 3 d’octubre. 18:00. Teatre La Lliga.
Preu entrades 5€. Entrades online a entrapolis.com
Companyia La Baldufa presenta Safari amb dos protagonistes a la
granja: en Pinyot i en Carabassot. Us espectacle adreçat als més
petits on s’aborda el bullying. La preocupació d’en Pinyot i en
Carabassot és similar a la dels pares i mestres. Els infants també
poden ser ferotges i cruels amb els companys. Amb aquest
espectacle se celebra el 25è aniversari de la Fundació Xarxa
d’Espectacles.
Organitza La Xarxa
9

Otra ronda

Cinema. Divendres 8 d’octubre. 19:00. Cinema La Lliga. Preu
entrades: socis 5€, no socis 6,5€. Entrades online a societatlalliga.cat
i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. No recomanada a
menors de 16 anys. Versió original subtitulada en castellà.
Un professor d’història d’un institut està cansat de les seves
rutinàries classes. I el mateix li ha passat al seu matrimoni. Un dia es
reuneix amb uns companys de feina i un d’ells comenta que hi ha un
estudi d’un psiquiatre que aﬁrma que tenir un contingut de 0,05
d’alcohol en sang et torna més creatiu i relaxat. Decideixen
comprovar-ho en ells mateixos i fer un experiment controlat. Els
primers resultats semblen meravellosos, però de seguida la situació
estarà fora de control.
Òscar 2020 a la Millor pel·lícula internacional.

Exposició

Gravats de Dolors Escala. 9 d’octubre. Inauguració a les 13:00. Saló
Rosa. Horari de cafeteria. Exposició permanent ﬁns al 7 de novembre.
El gravat és la passió de la capelladina Dolor Escala que ens
presenta així la seva obra: “El gravat és una tècnica que em dona la
llibertat de dir el que sento i on la imaginació és fonamental ... és un
estat d’ànim i com a tal és inﬁnit. I és a partir de l’art abstracte que em
poso a investigar les diferents tècniques que té el gravat, i que dóna
resultats molt variats com aiguaforts, aiguatintes, monotips i
fotogravats. Tinc a Malevich com a referent”.

10

19,30h Conferència
120 anys d’història

CELEBRACIÓ

120è

A càrrec del capelladí Jordi
Castellví Girbau, doctor en
Antropologia Social i Cultural i
professor a la UAB.

aniversari
de La Lliga

La "Lliga Comercial, Industrial i
Agrícola" fundada el 1901 fa
enguany cent vint anys. Els
contextos socials pels quals ha
passat i que li han donat el seu
signiﬁcat i valor a cada moment
han estat diversos, però ﬁns ara
ha mantingut l'esperit essencial
de l'associacionisme del país.

Acte institucional

Dissabte 9 d’octubre. 19:00
Teatre La Lliga. Entrada lliure.
Recomanem fer reserva de
localitat
online
a
societatlalliga.cat.

20,30h Refrigeri musical

19h Parlaments

Al pati, brindis de celebració,
acompanyats d’Eva Sabater i
Susanna Basart, que ens faran un
recital de piano a quatre mans.

Pep Vallès, president de La Lliga
Pep Morella, president de la
Federació d’Ateneus
Salvador Vives,
Capellades

alcalde

21h Castell de focs

de
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Tirat per Dimonis de Capellades.

Partícules paral·leles

Teatre. Dissabte 16 d’octubre. 19:00. Teatre La Lliga. Preu entrades:
socis 10€, no socis 15€. Entrades online a societatlalliga.cat i a
taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. Entrada lliure a socis
menors de 18 anys. No recomanada a menors de 12 anys.
Una obra formada per tres històries entrellaçades, cosides amb un
mateix ﬁl temàtic: l’exploració de les relacions humanes al segle XXI,
a partir de noves formes socials, nous models familiars i el ritme
frenètic i sense pausa al qual estem exposats en aquest primer món.
Premi Millor Espectacle a la 25a Mostra Teatre de Barcelona 2020.

Les dues nits d’ahir

Cinema Cicle Gaudí. Divendres 22 d’octubre. 19:00. Cinema La Lliga.
Preu entrades: socis 3€, no socis 4,5€. Entrades online a
societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. No
recomanada a menors de 16 anys. Versió original en català.
Eric, juntament amb els seus amics Ona i Marcel, roben les cendres
del Pol, el seu amic mort de fa poc, i comencen un viatge per
llençar-les. Però l’escapada s’acaba convertint en una bombolla que
els separa de la realitat i cada vegada els allunya més de la tornada
a casa.

Passejant pels records

Dissabte 23 d’octubre de 10:00 a 12:00 del matí. Lloc de trobada:
plaça Verdaguer. Inscripcions gratuïtes online a societatlalliga.cat
Acompanyats de Pep Vallès i Sanmartí farem una passejada amb
explicacions per conèixer i recordar indrets i història de la nostra vila.
Carrer del Serra, Reguereta, Garbí, La Lliga, plaça de Missa, correló
Magina Carme i Celler Puigjaner on acabarem amb degustació de
coca i mistela de la bota del racó. Repetició del 2019 a petició de
moltes persones que no hi van poder asistir.
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First Cow

Cinema. Divendres 5 de novembre. 19:00. Cinema La Lliga. Preu
entrades: socis 5€, no socis 6,5€. Entrades online a
societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. No
recomanada a menors de 12 anys. Versió original subtitulada en
castellà.
Narra la història d’un cuiner contractat per una expedició de
caçadors de pells, a Oregon, en la dècada de 1820 i un misteriós
immigrant xinès que fuig d’uns homes que el persegueixen. Una
nit descobreixen una vaca que pastura enmig d’un bosc espès, la
munyen d’amagat i cuinen unes magdalenes que vendran amb
èxit. Millor pel·lícula Cercle de Crítics de Nova York 2020.

Albert Om

Xerrada i presentació de llibre. Dissabte 6 de novembre. 19.00.
Teatre La Lliga. Entrada lliure. Reserva de localitats online a
societatlalliga.cat
El popular periodista Albert Om vindrà a presentar-nos el seu
llibre El dia que vaig marxar, on explica el retir professional que va
fer fa sis anys a la Provença per estudiar francès. Un viatge per
deixar enrere els compromisos, les aparences, les presses i la
fama; i per agafar aire davant els problemes familiars que li
venien.

Joan Garcia i Toni Cantó

Concert-vermut. Diumenge 7 de novembre 12:00. Cafeteria La
Lliga. Entrada: consumició.
El capelladí Joan Garcia Escala amb la trompeta i Toni Cantó amb
la seva veu ens oferiran un concert recordant Rudy Ventura o
cançons de Joan Manuel Serrat. Aquest duet es va formar l’any
1995 i des de llavors també han participat en orquestres com
Musicàlia o Janio Martí.
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Dona gitana. Feminisme Romaní

Taula rodona. Dijous 11 de novembre. 19:00. Teatre La Lliga.
Entrada lliure. Reserva de localitats online a societatlalliga.cat
Continuant amb el projecte Amen Sam organitzat per la FAC, un
grup de dones gitanes de la FAGIC ens parlarà del feminisme
romaní, moviment feminista reivindicat per diferents cultures i
societats, les quals cerquen una ﬁ comuna basada en la igualtat
de gènere, la lluita contra les desigualtats socials i la defensa de
la integració de la dona en diferents àmbits en la societat.

Màgia Melanie

Espectacle familiar de màgia. Diumenge 14 de novembre. 18:00.
Teatre La Lliga. Preu entrades 5€. Entrades online a
entrapolis.com
Melanie és la primera maga del país a crear un espectacle de gran
format per a tota la família. Ella no és una maga qualsevol. Els
seus espectacles són trencadors. Il·lusions, música i molt humor.
La màgia femenina deixa de portar talons i vestit per entrar en els
espectacles amb un estil molt rebel. Vindreu a comprovar-ho?
Organitza La Xarxa

Donde caben dos

Cinema Cicle Gaudí. Divendres 19 de novembre. 19:00. Cinema La
Lliga. Preu entrades: socis 3€, no socis 4,5€. Entrades online a
societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. No
recomanada a menors de 16 anys. Versió original en castellà.
Una parella atrapada en la rutina, un jove desenganyat de la seva
última relació amorosa, una núvia desesperada, dos cosins
separats des de l’últim estiu al poble, un grup d’amics amb ganes
d’experimentar...Durant una nit, tots viuran situacions sense sentit
en què mai haurien pensat de trobar-se, per acabar l’endemà molt
junts i molt barrejats.
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Jana

Teatre musical. Dissabte 20 de novembre a les 19:00. Teatre La
Lliga. Socis 10€. No socis 15€. Entrades online a societatlalliga.cat i
a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. Apta per a tots els
públics.
La Companyia Filagarsa de Molins de Rei ens presenten Jana, una
obra teatral musical que neix amb una clara vocació de sensibilitzar
i entretenir. És una comèdia musical amb referències a la violència
de gènere i on es proclama un missatge d’autoestima a les dones,
les quals han d’estar per sobre de qualsevol maltractament i
recórrer a la seva força interior per saber dir prou i començar de
zero.

Tast de vins

Tast de vins. Dijous 25 de novembre. 21:00. Saló Rosa. Preu socis
22€. No socis 25€. Inscripcions a Bodega Torres.
La Bodega Torres i la Cafeteria La Lliga ens proposen una nova
sessió de degustació de vins acompanyats de bones tapes.

Com menjar bé amb un pressupost reduït

Xerrada de Magda Carlas. Dijous 2 de desembre a les 19:00. Teatre
La Lliga. Entrada lliure. Reserva de localitats online a
societatlalliga.cat
Tenint en compte que omplir el cistell de la compra és una de les
despeses més signiﬁcatives de cada mes, val la pena tenir eines
per menjar bé gastant poc. És possible menjar bé amb un
pressupost petit? Com podem seguir una dieta equilibrada sense
desequilibrar la nostra economia? Magda Carlas és col·laboradora
en mitjans de comunicació i autora de llibres de dietètica.
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Cinema internacional

Cinema. Divendres 3 de desembre. 19:00. Cinema La Lliga. Preu
entrades: socis 5€, no socis 6,5€. Entrades online a
societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30.
Uns dies abans comunicarem el títol per les xarxes socials. També
podeu consultar-lo a societatlalliga.cat

Sortida al teatre

Dissabte 4 de desembre. Entrades online a societatlalliga.cat i a
taquilla el mateix dia a partir de les 18:30.
L’obra, el preu i els horaris es donaran a conèixer tan aviat com els
teatres de Barcelona, Manresa o altres ciutats publiquin la seva
programació i puguem escollir l’obra més interessant.

Tocats de Canya

Concert-vermut. Diumenge 12 de desembre 12:00. Cafeteria La
Lliga. Entrada: consumició.
Tocats de Canya, grup de grallers, timbals i percussió del Vendrell
ens oferiran un concert amb un repertori variat amb nadales
tradicionals, polques, valsos, pasdobles, masurques i música del
país. Les primeres referències de la gralla daten del 1775 i a partir
del segle XIX té un gran protagonisme a la Catalunya. Un concert
peculiar a la nostra cafeteria.
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Obsequi 120è aniversari

Com ja és costum, als voltants de Nadal totes les famílies
associades reben un regal. Enguany, amb motiu del 120è
aniversari, tenim preparat un obsequi molt especial. El podreu
recollir a secretaria a partir del 13 de desembre ﬁns al 31 de gener,
els dilluns d’11:30 a 12:30 i de 17:00 a 19:00 i els dissabtes de 12:00 a
13:00. N’hi haurà prou que presenteu el carnet de La Lliga.

Chavalas

Cinema Cicle Gaudí. Divendres 17 de desembre. 19:00. Cinema La
Lliga. Preu entrades: socis 3€, no socis 4,5€. Entrades online a
societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. No
recomanada a menors de 12 anys. Versió original en castellà.
Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables a l’adolescència,
tornen a trobar-se al barri per reviure una autèntica i tragicòmica
amistat. Una realitat que les obligarà a enfrontar-se a aquelles
adolescents que foren i a les dones que volen ser. Gairebé sense
adonar-se’n, s’ajudaran a prendre decisions importants en les
seves vides. El pas del temps i com són de diferents no serà una
excusa perquè la seva amistat prevalgui sobre totes les altres
coses.

Concert de Nadal de l’Orquestra del Reial Cercle
Artístic de Barcelona

Dissabte 18 de desembre. 19:00. Teatre La Lliga. Preu entrades:
socis 10€, no socis 15€. Entrades online a societatlalliga.cat i a
taquilla el mateix dia a partir de les 18:30.
L’Orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona ens oferirà un
concert especial de Nadal, amb valsos, polques i temes de música
dels 80. La companyia està formada per 12 músics i una cantant
d’obra lírica.
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Exhibició de billar a tres bandes

Diumenge 19 de desembre. 11:00 i 16:00. Cafeteria. Entrada lliure.
Com cada any a la vora de les festes de Nadal comptarem amb dos
jugadors professionals de primera categoria que ens ensenyaran
les seves millor jugades.

Concert de Sant Esteve

Concert Coral. Diumenge 26 de desembre. 19:00. Teatre La Lliga.
Preu entrades: socis 7,50€. No socis 10€. Entrades a taquilla a
partir de les 18:30.
La Coral Noves Veus celebra el 45è aniversari amb aquest concert
tradicional de Sant Esteve.

Quinto de Cap d’any

Diumenge 2 de gener de 2022 a les 11:00 a la Cafeteria La Lliga.
Entrada consumició.
El quinto també s’anomena en alguna zona quina, joc anterior a la
loteria tal com la coneixem avui. És un entreteniment típic de les
dates nadalenques. Una estona de joc amb premis, regals i
sorpreses.

Assemblea anual

Convoquem assemblea ordinària de socis el diumenge 30 de
gener de 2022 al Teatre La Lliga a les 11:00 del matí.
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Activitats periòdiques
LA LLIGA DE JOCS
Jocs de taula per a qualsevol edat. 19:30. Saló Rosa. Entrada lliure
1 d’octubre
26 de novembre
23 de desembre
CONVERSA EN ANGLÈS
Un divendres al mes de 19:30 a 21:00
Preu trimestre: 15€ (socis) / 30€ (no socis)
Pagament trimestral
15 d’octubre
12 de novembre
10 de desembre
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Cursos permanents
De setembre a juny cursos permanents de La Lliga.
IOGA
1r grup dilluns 10:30-12:30
2n grup dilluns 19:15-21:15
Preu trimestre: 35€
Pagament trimestral

CATALÀ PER A ADULTS
Dilluns 17:00-18:30
Preu mensual: 15€
Pagament bimensual
ESCACS PER A ADULTS
Dimarts 19:15-20:30
Preu tot el curs: 15€

PILATES
1r grup dilluns i dijous 15:15-16:15
2n grup dimecres-divendres
15:15-16:15
Preu mensual: 19€
Pagament bimensual

BRIDGE
Grup avançat dijous 17:00-19:00
Grup iniciació divendres
17:00-19:00
Preu tot el curs: 25€

GANXET I PUNT
1r grup dimarts 16:00-17:30
2n grup dimarts 17:30-19:00
Preu trimestral: 21€
Pagament trimestral
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CURSOS
-Els cursos són del 13 de setembre del 2021 al 23 de
juny de 2022.
-Les inscripcions als cursos preferentment online a
societatlalliga.cat. També podeu fer la inscripció els
dilluns de 17 a 19h a secretaria.
-Domiciliacions: si no s’indica el contrari, els rebuts dels
cursos es domiciliaran a través del banc al compte
habitual de soci.
-Les devolucions tindran un recàrrec de 5€.
-Els pagaments excepcionals en efectiu tindran un
recàrrec de 5€ per rebut.

#lligatalalliga
Atenció als associats i públic: dilluns a secretaria de 17:00 a 19:00.
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INFORMACIÓ GENERAL
Telèfon Entitat La Lliga: 722673649.
Telèfon Restaurant La Lliga: 938012590.
Pagament a taquilla: preferentment amb targeta de
crèdit.
Funcions de teatre: no es permetrà l’entrada un cop
començat l’espectacle.
Canvi de lloc de l’espectacle: en cas de mal temps, els
actes previstos al pati es traslladaran al teatre.
Mesures sanitàries: la programació de La Lliga serà
respectuosa amb qualsevol mesura encaminada a
assegurar la salut de les persones.
Variacions del programa: seran comunicades amb
antelació per les diferents xarxes socials.

#lligatalalliga
Els associats gaudeixen d'un descompte del 25% al teatre i al cinema,
i un 10% a la cafeteria.restaurant.
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Menú de dimarts a dijous
12€ socis / 13,50€ no socis
caps de setmana carta
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