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2

dia
 2 gener

9 gener

13 gener

14 gener

14 gener

15 gener

21 gener

22 gener

27 gener

28 gener

30 gener

02 febrer

04 febrer

05 febrer

06 febrer

09 febrer

10 febrer

11 febrer

13 febrer

17 febrer

18 febrer

19 febrer

24 febrer

25 febrer

26 febrer

 1 març

activitat
Quinto de Cap d’Any

La Llàntia Meravellosa - Esp. familiar (Xarxa)

Els Pastorets i la seva influència - Xerrada V. Abadal

Una llibreria a París - Cinema Internacional

Conversa en anglès

Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia - JOSA

La Lliga dels Jocs

El diari d’Anna Frank - Teatre

La recerca a l’institut Molí de la Vila - Presentació

Pan de limón con semillas de amapola - Cine C.Gaudí

Assemblea de Socis

JOJO-Programa escolar Anem al Teatre. (Ajuntament)

Sopa de pedres - Teatre.  (Ajuntament) 

Maribel Cantó-Exposició de pintures - Inauguració

Calma. Guillem Albà - Teatre (Ajuntament)

La faula de l’esquirol - Programa escolar (Ajuntament)

Temps fugit - Presentació literària Josepa Ribera 

La vida era eso - Cinema Internacional

La Bertran Swing Band - Concert vermut

Tast de vins - Bodega Torres i Restaurant La Lliga

Conversa en anglès

Visita Colònies Tèxtils -  Assumpta Montellà - Sortida

Dijous Llarder - Dinar

Las leyes de la frontera - Cinema Cicle Gaudí

La volta al món en 80 ties - Teatre

Curs de Mòbils per a principiants - Inici

hora i lloc
11:00 Cafeteria

18:00 Teatre 

19:00 Sala Petita

19:00 Cinema

19:30 Saló Rosa

19:00 Teatre 

19:30 Saló Rosa

19:00 Teatre 

19:00 Sala Petita

19:00 Cinema

11:00 Teatre 

11:00 Teatre

18:00 Teatre

12:30 Saló Rosa

19:00 Teatre

11:00 Teatre

19:00 Sala Petita

19:00 Cinema

12:00 Cafeteria

21:00 Cafeteria

19:30 Saló Rosa

  8:00 Esplanada

Cafeteria

19:00 Cinema

19:00 Teatre 

10:00 Saló Rosa

pàgina
5

5

6

6

21

6

21

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

21

11

11

12

12

13



3

dia
3 març

4 març

5 març

11 març

11 març

13 març

18 març

19 març

24 març

25 març

26 març

27 març

29 març

1 abril

2 abril

3 abril

3 abril

8 abril

8 abril

9 abril

17 abril

21 abril 

22 abril

24 abril

28 abril

30 abril

activitat
Art Contemporani en un globus- Jordi Enrich - Xerrada

La Lliga dels Jocs

Capellades, 1a meitat del segle XX - Projecció cinema

Cinema Internacional

Gintònics i Maridatge 

Mercat Figueter - Paradeta

Conversa en anglès

Entendre’ns com gat i gos - Toni Argelich. Xerrada

Aigua i crisi climàtica - Toni Munné - Xerrada

Sis dies corrents - Cinema Cicle Gaudí

Quasi Òpera - Teatre

Hats - Espectacle familiar (Xarxa)

Curs de mòbils per a manetes, Inici 

La Lliga dels Jocs

Fes el teu ram - Taller de flors - Cal Tino Garden

Monstre - Concert vermut

Sorteig quadrimestral entre els socis de la Lliga

Cinema Internacional

Conversa en anglès

Caminada familiar amb AEMdeKP

Un ou per la Mona. Obsequi socis fins 12 anys

Como un pulso. Isabel Alonso. Presentació literària

Cinema Cicle Gaudí

Quanta, quanta Guerra de M. Rodoreda - Teatre (Ajunt.)

La xocolata - Taller d’Enric Rovira

Elles - Teatre

hora i lloc
19:00 Pista

19:30 Saló Rosa

19:00 Cinema

19:00 Cinema

21:00 Restaurant

Matí - Carrer Pilar

19:30 Saló Rosa

11:00 Saló Rosa

19:00 Teatre 

19:00 Cinema

19:00 Teatre 

18:00 Teatre 

10:00 Saló Rosa

19:30 Saló Rosa

11:00 Saló Rosa

12:00 Cafeteria

13:15 Cafeteria

19:00 Cinema

19:30 Saló Rosa

10:00 Pati de la Lliga

10 a 14 h Secretaria

19:00 Sala Petita

19:00 Cinema

19:00 Teatre

19:00 Sala Petita

19:00 Teatre 

pàgina
13

21

13

14

14

14

21

15

15

15

16

16

16

21

17

17

17

18

21

18

18

19

19

19

20

20
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La Lliga en conveni amb
l’Ajuntament de Capellades
tornen el cinema al poble.

Amb el Cicle Gaudí (cinema fet a Catalunya)
i Cine internacional

4



Obsequi 120è aniversari
Com ja és costum, pels voltants de Nadal totes les famílies 
associades rebem un regal. Enguany, amb motiu del 120è aniversari, 
tenim preparat un obsequi molt especial. El podreu recollir a 
secretaria 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.
 

Quinto de Cap d’Any
Diumenge 2 de gener. 11:00. 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.

La Llàntia Meravellosa
Espectacle familiar de titelles i actors. Diumenge 9 de gener. 18:00. 
Teatre La Lliga. Preu entrades 5€.  Entrades online a entrapolis.com

Alguna vegada heu somiat en trobar una llàntia meravellosa amb un 
geni a dins capaç de concedir tres desitjos?  La Cia. Festuc Teatre 
ens presenta un espectacle que ens parla dels desitjos, de 
l’acceptació i de l’amor que és capaç de sobrepassar les dificultats 
que ens presenta la vida.

Organitza: La Xarxa de Capellades
    

5



Els Pastorets i la seva influència a Capellades
Xerrada. Dijous 13 de gener. 19:00. Sala Petita La Lliga. Entrada lliure.

Vitali Abadal Lloses ens presentarà el seu treball de recerca, basat 
en els Pastorets de Capellades. Una anàlisi profunda de la seva 
influència a la vila. Coneixerem les particularitats del text, 
l’escenografia, els personatges, la interpretació, la història i tradició, 
etc. Una recerca extensa i detallada, recopilada per primera vegada, 
on queda palès l’arrelament tradicional tant a nivell  local com a tota 
Catalunya.  

Una llibreria a París
Cinema. Divendres 14 de gener. 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. Apta per a tots els 
públics. Versió original subtitulada.
 
Vincenzo dedica tot el temps als seus dos amors: la llibreria que té a 
París i la seva filla Albertine. La seva vida està marcada per una dolça 
tranquil·litat fins que un dia irromp a la botiga Yolande, una dona 
exuberant, excèntrica i divertida. Li sorgiran de nou les emocions que 
fa massa temps que reprimeix.

Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia JOSA
Concert. Dissabte 15 de gener. 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.  Entrada lliure per als socis menors de 20 
anys, sense reserva prèvia.

La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia es va formar l’any 1990 per 
oferir als joves músics de la comarca la possibilitat de tocar 
conjuntament en una orquestra simfònica.  Els gairebé quaranta 
músics que la formen tornen a Capellades per presentar-nos el seu 
últim programa, que ens portarà des dels compositors més 
romàntics a les bandes sonores més actuals.   
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El diari d’Anna Frank
Teatre. Dissabte 22 de gener. 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.  Entrada lliure per als socis menors de 20 
anys, sense reserva prèvia. 

El grup Deixalles de Sant Feliu de Codines en presenta El Diari 
d’Anna Frank que reflecteix la forma de pensar i de viure d’una nena: 
Anna Frank.  Pel fet de ser jueva es veu obligada a conviure durant 
dos anys en el reduït espai d’unes golfes a fi de refugiar-se de la 
persecució nazi, amb l’angoixa de ser descoberts.
En record dels actors i actrius del Grup Teatral de Capellades que la van 
representar l’any 1984. 

La recerca a l’institut Molí de la Vila
Presentació. Dijous 27 de gener. 19:00. Sala Petita. Entrada lliure.

Presentació de tres dels millors treballs de recerca fets per alumnes 
de 2n de batxillerat de l’institut. Ells mateixos han triat els temes i hi 
han treballat més d’un any investigant. Ens ofereixen el resultat en 
una breu xerrada-presentació dirigida al públic en general:
Alba Monteagudo: Un futur sense Delta de l’Ebre.
Júlia Lozano: Hi ha alternatives a l’experimentació animal en l’àmbit de la 
cosmètica.
Laura Pinyol: La persistència de la simbologia franquista.

Pan de limón con semillas de amapola
Cinema Cicle Gaudí. Divendres 28 de gener. 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 per a menors de 7 anys. Versió original en castellà.

A Valldemossa, un poble petit de l'interior de Mallorca, Anna i Marina, 
dues germanes a qui van separar en l’adolescència, es tornen a 
trobar per vendre un forn que han heretat d’una dona misteriosa a la 
qual es pensen que no coneixen. 
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Assemblea de socis de La Lliga
Assemblea. Diumenge 30 de gener. 11:00. Teatre La Lliga.

Trobada anual dels socis i sòcies de l’entitat per informar, 
comentar i acordar els temes que més ens interessen.  Tots hi sou 
convidats i ens agradaria molt gaudir de la vostra assistència i 
suport per decidir temes transcendents.  En acabar, hi haurà un 
aperitiu per a tots els assistents.

JOJO
Programa Escolar Anem al Teatre. Dimecres 2 de febrer. 11:00. 
Teatre La Lliga.

Cia. Ytuquepintas. La importància de protegir l'ecosistema és el 
tema central d'aquest espectacle familiar en memòria al primer 
orangutan que va ser alliberat de la captivitat. La companyia ha 
escollit el nom de JOJO en memòria al primer orangutan que va 
ser alliberat de la captivitat, cosa que va suposar l’inici del projecte 
internacional Animal Rescue.

Organitza: Ajuntament de Capellades, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona  

Sopa de pedres  
Teatre. Divendres 4 de febrer. 18:00. Festa Major d’Hivern Santa 
Dorotea. Teatre La Lliga. Preu únic 3€.   Entrades online a entrapo-
lis.com 

Cia. Engruna teatre representa la història de l’Alma, una nena que 
ha de fugir del seu país perquè veu com al cel en lloc de volar-hi 
estels un dia hi arriben els avions. Després d’un llarg viatge, arriba 
a un indret desconegut on aparentment tothom té de tot però no 
volen compartir res amb ella. 

Organitza: Ajuntament de Capellades
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Maribel Cantó Pérez
Exposició de pintures. Inauguració dissabte 5 de febrer a les 12:30. 
Saló Rosa. Exposició fins al 28 de febrer.

Tímida i introvertida, la Maribel treu la seva força a través del color i 
les seves combinacions. En els seus quadres i dibuixos es respira la 
paciència i detalls de cadascun dels trossets que fa 
meticulosament. Artista visual capelladina que s’expressa amb molt 
de gust i que enganxa amb els seus trencaclosques i realitats de 
colors. 

Calma
Teatre. Diumenge 6 de febrer. 19:00. Festa Major d’Hivern Santa 
Dorotea. Teatre La Lliga. Preu entrades: socis 7,50€, no socis 
10,00€. Entrades online a entrapolis.com 

Guillem Albà ens explica, sol i sense paraules, un fet tan complex i a 
l'hora tan quotidià: la pressa,  aquest "corre tothora" en el qual vivim 
instal·lats. Amb el clown com a bandera i a través dels titelles, el gest, 
les ombres o la música, farà qüestionar-nos el dia a dia i el propi 
viatge vital. 

Organitza: Ajuntament de Capellades

La faula de l’esquirol
Programa escolar Anem al Teatre. Dimecres 9 de febrer. 11:00 Teatre 
La Lliga

Cia. La Baldufa (Premi nacional d’arts escèniques 2020). El gran eriçó 
viu plàcidament a l'ombra d’un gran roure i cuida dels seus, mentre 
gaudeix del seu raconet de món. Un dia, però, aquesta pau es veurà 
pertorbada, per l'arribada d'un esquirol.

Organitza: Ajuntament de Capellades, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona 
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Temps fugit
Presentació literària. Dijous 10 de febrer. 19:00. Sala Petita. Entrada 
lliure.

Presentació del tercer poemari de Josepa Ribera Vallès, veïna de 
Piera, anomenat Temps fugit. Recitació d’una selecció de poemes 
de l’autora a càrrec de Margarida Bernús, César Rampe i Montse 
Santó, amb acompanyament musical de Francesc Torreguitart i 
Franc Guinart. 

La vida era eso
Cinema. Divendres 11 de febrer. 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. Versió original en 
castellà. No recomanada per a menors de 7 anys.

Maria i Verónica són dues immigrants espanyoles de diferents 
generacions que es troben en un hospital a Bèlgica. Allà comencen 
a forjar una relació d’amistat i intimitat fins que un inesperat 
esdeveniment portarà Maria, la més gran, a emprendre un viatge al 
sud d’Espanya a la recerca de la família de Verónica. Un cop allà, 
Maria es començarà a qüestionar els seus principis més sòlids. 

La Bertran Swing Band
Concert vermut. Diumenge 13 de febrer. 12:00. Cafeteria La Lliga. 
Entrada: consumició.

Un grup musical creat pel guitarrista, compositor i marionetista Jordi 
Bertrán, la contrabaixista Begoña Fernández, la violinista Laura 
Pacios i el guitarrista Guillem Vallès. Quatre músics que ens 
presenten una tria musical dels anys 30 i 40 i cançons pròpies. Un 
concert fresc i alegre amb un estil musical que beu de les fonts del 
Swing, el Jazz, el Blues, el Pop i la Rumba. 
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Tast de vins
Dijous 17 de febrer. 21:00. Cafeteria La Lliga. Preu: socis 30€, no socis 
35€. Reserves a Bodega Torres.

Un bon tastador ha de saber organitzar la degustació a partir de les 
tres fases bàsiques: visual, olfactiva i gustativa. 
Experts d’una bodega selecta a determinar ens orientaran durant la 
sessió organitzada per Bodega Torres, tot assaborint excel·lents 
tapes servides per Restaurant La Lliga.

Organitza: Bodega Torres i Restaurant La Lliga 

Visita Colònies tèxtils
Sortida cultural. Dissabte 19 de febrer. A les 8 del matí sortida en 
autocar de l’esplanada i retorn a Capellades al voltant de les 19:00.  
Preu viatge, entrada a les colònies i dinar: 45€ socis i 55€ no socis. 
Reserves online a societatlalliga.cat.

Acompanyats d’Assumpta Montellà, historiadora i escriptora, seguint 
el fil del seu llibre El Silenci del Telers, entrarem al túnel del temps 
per conèixer de prop la vida dels obrers a la Colònia Vidal, per 
després entrar a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou.  Veurem la 
resclosa i el canal que ens portarà fins la Colònia d’El Guixaró. I 
després de dinar coneixerem “la Catedral” de les Colònies, amb 
l'església i els jardins de la colònia Cal Pons.

Dijous Llarder
Dijous 24 de febrer. Restaurant La Lliga.  Preu: 12€ socis / 13,50 € no 
socis. Per reservar taula truqueu a la Cafeteria-Restaurant.

Menú especial al migdia al Restaurant La Lliga, amb les menges 
típiques del dia: xató, truites, botifarra, mongetes i coca de llardons.
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Las leyes de la frontera
Cinema Cicle Gaudí. Divendres 25 de febrer. 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 per a menors de 16 anys. Versió original en castellà.

Estiu del 1978. Nacho, un estudiant de 17 anys introvertit i una mica 
inadaptat que viu a Girona, coneix dos joves delinqüents del barri 
xino de la ciutat i es troba immers en una carrera imparable de furts, 
robatoris i atracaments. És la història en què Nacho es fa gran i 
travessa la línia que hi ha entre el bé i el mal, entre la justícia i la 
injustícia… 
6 nominacions als Premis Goya 2021, incloent millor guió adaptat i 
actor revelació.

La volta al món en 80 ties
Teatre. Dissabte 26 de febrer. 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.  Entrada lliure per als socis menors de 20 
anys, sense reserva prèvia. Tots els públics.

Georgina Llauradó i Joan Codina ens proposen un viatge teatral i 
musical a través de les  cançons, la imatge i la dansa amb el qual 
descobrirem 80 ties sovint silenciades.  Un homenatge a totes les 
aventureres, intrèpides, inconformistes, idealistes, innovadores i 
irrepetibles que ens han precedit. Passarem pels  5 continents i ens 
mourem saltant per diferents èpoques i contextos diversos on 
trobarem ties apoderades que són models positius que cal conèixer 
i reivindicar. 
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Curs de mòbil per a principiants
Curs pràctic. Dimarts 1, 8, 15 i 22 de març de 10:00 a 11:30. Saló 
Rosa. Preu socis 20€, no socis 30€ (Les 4 sessions). Places 
limitades a 10 persones. 

Vols saber què pots fer de forma més bàsica amb el teu mòbil? 
Els ajustaments, el WhatsApp i alguna cosa més? O vols repassar 
el més essencial del teu aparell? Apunta’t i ho farem passant una 
bona estona en 4 sessions. Cal portar el mòbil (Android o iPhone) 
amb la bateria ben carregada. Inscripcions al 722 673 649. (Si ets 
una mica manetes tens una proposta en un altre curs que 
comença el 29 de març).

Art contemporani dins un iglú de vent 
Xerrada-tertúlia. Dijous 3 de març. 19:00. La xerrada serà dins d’un 
globus a la pista. Entrada lliure, aforament limitat.

Jordi Enrich, artista i professor d’art, ens acostarà al món de l’art 
contemporani per tal de poder comprendre millor en què 
consisteix i quines emocions i sensacions ens pot arribar a generar 
si ens deixem anar… tot plegat ho farem dins un iglú de vent fent 
de la tertúlia tota una experiència!
 

Capellades 1a meitat de segle 1914-1946
Projecció cinematogràfica. Dissabte 5 de març. 19:00. Cinema La 
Lliga.  Entrada lliure.

Imatges inèdites de la nostra història filmades entre els anys 1914 
i 1946 que ens donaran a conèixer moments, indrets i persones de 
començament i meitat del segle passat. Un moment únic per 
compartir records i vivències tot mirant la pantalla gran del 
cinema. 
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Cinema internacional
Cinema. Divendres 11 de març. 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 de la pel·lícula per les xarxes 
socials, per tal de poder oferir cinema d’actualitat. També podreu 
consultar-lo a societatlalliga.cat

Gintònics i maridatge
Cocteleria. Divendres 11 de març. 21:00. Restaurant La Lliga. Preu: 
socis 30€, no socis 35€. Reserveu taula trucant a la 
Cafeteria-Restaurant.

Si t’agrada el gintònic o potser vols descobrir el món d’aquest 
combinat, vine a aprendre com es fa correctament i fes un tast de 
ginebres, amb el seu maridatge.  Mentre estàs sopant, de la mà de 
Damià Molà de Gintònic Addictes,  tastaràs i faràs els teus propis 
gintònics, tot degustant els maridatges preparats per Restaurant 
La Lliga.

Mercat Figueter
Paradeta. Diumenge 13 de març.  Al matí al carrer Pilar, davant de 
La Lliga.

Des de fa segles, i gairebé es pot assegurar  que des del segle 
XVI, se celebra el Mercat Figueter a Capellades. Trobem a la vila 
un mercat amb grans parades d'ametlles, nous, avellanes, panses, 
codonyat i sobretot, figues. 
Com ja és tradició, enguany davant de la nostra entitat tindrem 
paradeta per atendre els socis i el públic en general, on podreu fer 
degustació de figues i moscatell.  Us hi esperem!!!
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Entendre’ns com gat i gos
Xerrada. Dissabte 19 de març. 11:00. Saló Rosa. Entrada lliure.

Toni Argelich, veterinari, ens explicarà com conèixer els animals. 
Ens entenen? Els entenem? Coneixerem el perquè d’algunes coses 
que fan i altres curiositats. Un bon moment per aprendre a  cuidar 
la fauna domèstica que tenim a casa.   

Aigua i crisi climàtica. Reptes i incerteses
Xerrada. Dijous 24 de març. 19:00. Teatre La Lliga. Entrada lliure.

Amb motiu del Dia Mundial de l’aigua, Toni Munné, llicenciat en 
Biologia i Doctor en Ecologia per la UB, ens parlarà de l’aigua, un 
element vital que forma part dels ecosistemes. Alhora, l’aigua és 
part fonamental i motor de l’activitat humana, ja sigui a través del 
teixit productiu, com del sosteniment dels serveis bàsics  i 
benestar. Sovint no percebem la seva importància i vulnerabilitat 
fins que es troba a faltar. Una situació que pot empitjorar si no 
adoptem solucions i prenem consciència del problema.   

Sis dies corrents
Cinema Cicle Gaudí. Divendres 25 de març. 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. Apta 
per a tots els públics. Versió original en català, castellà i bereber.

Relata una setmana en la vida de Valero, Moha i Pep, treballadors 
en una petita empresa de lampista als afores de Barcelona. Està 
formada per sis capítols que narren les situacions que sorgeixen 
quan els protagonistes s’enfronten a una reparació. 

Espiga de Plata i Premi del Públic al Seminci 2021 de Valladolid.
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Quasi Òpera
Teatre. Dissabte 26 de març. 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.  Entrada lliure per als socis menors de 20 
anys, sense reserva prèvia. Tots els públics.

La companyia Els Iluminati ens proposa un espectacle que a través 
de l'humor fa un recorregut per les peces més conegudes del 
repertori operístic.  Situem l’espectacle en una “master class” d’un 
famós tenor en hores baixes, amb una sèrie de personatges molt 
peculiars.

Hats
Espectacle familiar. Diumenge 27 de març. 18:00. Teatre La Lliga. 
Preu entrades 5€.  Entrades online a entrapolis.com

Cia. Jam.  Una vida acomodada o una vida somiada? Surt de la teva 
zona de confort, aparca la monotonia, la rutina, i lluita pels teus 
somnis perquè la possibilitat de realitzar-los és el que fa que la vida 
tingui sentit. Que la por al fracàs no t’aturi! Pensa, crea i atreveix-te!.

Organitza: La Xarxa de Capellades

Curs de mòbil per a manetes
Curs pràctic. Dimarts 29 de març i 5, 19 i 26 d’abril de 10:00 a 11:30. 
Saló Rosa. Preu socis 20€, no socis 30€ (Les 4 sessions). Places 
limitades a 10 persones. 

Vols aprendre alguns aspectes més avançats del teu mòbil? 
D’aquelles aplicacions que més utilitzes? I algunes de molt 
pràctiques que podràs descobrir? Apunta’t i ho farem passant una 
bona estona en 4 sessions. Cal portar el mòbil (Android o iPhone) 
amb la bateria ben carregada. Inscripcions al 722 673 649.
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Fes el teu ram per assecar i durador 
Taller de flors. Dissabte 2 d’abril. 11:00. Saló Rosa. Socis 20€, no 
socis 25€. Inscripcions a societatlalliga.cat  Places limitades.   

L’experta Sheila Delgado, florista de Cal Tino Garden, ens 
ensenyarà la tècnica per fer un ram amb diferents tipus de flors 
silvestres de colors vius per decorar qualsevol lloc de casa. El 
podrem deixar assecar perquè duri molt temps. 

Monstre
Concert vermut. Diumenge 3 d’abril. 12:00. Cafeteria La Lliga. 
Entrada: consumició.

Monstre és un trio del Bages i Barcelona. Dos dels seus membres 
formen part de Filferro. Componen les seves pròpies cançons i es 
van estrenar al mític festival de Portal Blau. Temes de Pop 
Introspectiu per a públics extravertits. Música de trobada interna 
per celebrar-la de forma externa. “El Monstre és allò que no dius, 
que no sents, que no parles i malgrat tot, segueix allà. Només 
volem fer cançons per reconciliar-te amb la criatura”.

Sorteig quadrimestral entre els socis de la Lliga
Diumenge 3 d’abril a les 13:15.  Cafeteria La Lliga.

Participen al sorteig els usuaris del carnet de La Lliga a la 
Cafeteria-Restaurant des d’octubre del 2021 fins a març del 2022.  
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, en els 
dies i lloc a escollir.  Segon premi, sopar per a dues persones al 
Restaurant La Lliga.  I tercer premi, dues entrades al teatre el dia 30 
d’abril.

Amb la col·laboració de Restaurant La Lliga i Mc Travelmon



Cinema internacional
Cinema. Divendres 8 d’abril. 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 de la pel·lícula per les xarxes 
socials, per tal de poder oferir cinema d’actualitat. També podreu 
consultar-lo a societatlalliga.cat

Caminada Familiar
Excursió a peu. Dissabte 9 d’abril. 10:00. Sortida des del Pati de la 
Lliga. Participació lliure.

Amb l’acompanyament de l’entitat AEMdeKP, gaudirem d’una 
caminada adient per a tots els nivells, juntament amb els amics o la 
família. Veniu amb nosaltres a redescobrir l’entorn natural de la 
nostra vila. 

Un ou per la Mona de Pasqua
Diumenge 17 d’abril, de 10:00 a 14:00 passa per secretaria.

Tots els nens i nenes socis de l’entitat menors de 12 anys podran 
passar a recollir  un Ou de Pasqua, obsequi de La Lliga per als més 
menuts de la casa.

18



19

Como un pulso
Presentació literària. Dijous 21 d’abril. 19:00. Sala Petita. Entrada 
lliure.

Isabel Alonso, exprofessora de l’Institut Molí de la Vila, ens presenta 
la seva novel·la Como un pulso. Inspirada en fets reals, explora amb 
delicadesa els territoris de les relacions familiars durant una època 
en què unes noves maneres de viure xocaven bruscament amb els 
vells models de la dictadura. Una història de mares i fills, 
d’ocultacions i secrets, que deixa al descobert el vincle estret que 
uneix allò que és privat amb allò que és públic. Al 1996, una jove 
embarassada, filla d’una dona amb fermes conviccions franquistes, 
és detinguda per la Brigada Político Social. El seu embaràs, part del 
qual viurà a la presó, constituirà l’inici d’una xarxa de mentides i 
mitges veritats, fins que per fi s’obri pas la veritat.

Cinema Cicle Gaudí
Cinema. Divendres 22 d’abril. 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. 

Uns dies abans comunicarem el títol de la pel·lícula per les xarxes 
socials. També podreu consultar-lo a societatlalliga.cat

Quanta, quanta guerra de Mercè Rodoreda
Teatre. Espectacle Sant Jordi 2022. Diumenge 24 d’abril. 19:00. 
Teatre La Lliga. Entrades socis 7:50€, no socis 10€. Entrades online 
a entrapolis.com  
Farrés Brothers i Cia. Adrià Guinart decideix fugir de casa seva per 
anar a la guerra. La guerra és atracció per allò desconegut, és 
conèixer món, és descobrir l’amor i el sexe, però també la 
responsabilitat, l’ambició o la maldat, parcel·les d’un món adult que 
li provoquen rebuig. 

Organitza: Ajuntament de Capellades
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La xocolata
Xerrada i taller. Dijous 28 d’abril. 19:00. Sala Petita. Aforament 
limitat. Reserves online a societatlalliga.cat

Amb el mestre xocolater Enric Rovira. Centrat en la pastisseria, va 
triar el món de la xocolata pel seu desenvolupament tècnic. Ha 
estat professor del curs Science and Cooking a la Universitat de 
Harvard. Autor, entre altres, del llibre Chocolate, pasión y ciencia.
Escoltarem i analitzarem per què La xocolata és anomenada 
Aliment dels Déus i descobrirem que Catalunya, i Barcelona 
concretament, va ser i encara és una de les referències mundials.

Elles
Teatre. Dissabte 30 d’abril. 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.  Entrada lliure per als socis menors de 20 
anys, sense reserva prèvia. Tots els públics.

Mireia Casado i la Companyia Melancòmica ens proposen una 
peça d’humor que parla dels temes femenins sense pèls a la 
llengua.  El segell de la companyia radica en una sinceritat i 
proximitat total amb el públic, i una mescla d’humor i crítica que no 
deixa a ningú indiferent.

Menú de dimarts a dijous
12€ socis / 13,50€ no socis

Caps de setmana carta
Reserves: 938 012 590 i 622 467 369

Restaurant La Lliga
20



LA LLIGA DE JOCS
Jocs de taula per a qualsevol edat. 
19:30. Saló Rosa. Entrada lliure

Salvar una illa de la destrucció, 
viatjar per Europa en tren, fer de 
chef, crear menús de sushi. Catan, 
Carcassonne, Illa de Skye, Sushi go… 
Tot això i més ho podràs fer jugant 
en família o amb amics als jocs de 
taula que et proposem. T’hi animes?

21 de gener / 4 de març / 1 d’abril

CONVERSA EN ANGLÈS
Un divendres al mes de 19:30 a 
21:00. Saló Rosa
Preu trimestre: 15€ (socis) / 30€ 
(no socis). Pagament trimestral 

14 de gener / 18 de febrer / 18 de 
març / 8 d’abril
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Activitats 
periòdiques

IOGA
1r grup dilluns 10:00-12:00
2n grup dilluns 19:15-21:00
3r grup dimecres 10:00-12:00
Preu trimestre: 35€. Pagament trimestral

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

GANXET I PUNT
1r  grup dimarts 16:00-17:30
2n grup dimarts 17:30-19:00
Preu trimestre: 21€. Pagament trimestral

CATALÀ PER A ADULTS
Dilluns 17:00-18:30
Preu mes: 15€. Pagament bimensual

ESCACS PER A ADULTS
Dimarts 19:15-20:30
Preu tot el curs: 15€

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

De setembre a juny cursos permanents:

Cursos
permanents



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:  722 673 649.

Telèfon Restaurant La Lliga:  938 012 590 i 622 467 369.

Pagament a taquilla 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 i es complirà la 

legalitat vigent.

Variacions del programa: seran comunicades amb 

antelació a través de les diferents xarxes socials. 

Atenció als associats i públic: els dilluns a secretaria de 

17:00 a 19:00.
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#lligatalalliga
Els associats gaudeixen d'un descompte del 25% al teatre i al cinema, 

i un 10% a la cafeteria.restaurant.



C/Pilar 13. 08786 Capellades
Secretaria 938010511 | Informació 722673649
Cafeteria-Restaurant 938012590 - 622467369

Web - Entrades online: societatlalliga.cat
info@societatlalliga.cat
TW @societatlalliga   FB societatlalliga   INST @societatlalliga


