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2

dia

1 maig

3 maig

6 maig

6 maig

7-8 maig

12 maig

13 maig

14 maig

14 maig

20 maig

22 maig

26 maig 

28 maig

3 juny

3 juny

4 juny

activitat

Duo Bossa. Concert vermut

La vida sense la Sara Amat. Cinema. Sessió escolar

Alcarràs Cinema Internacional

Conversa en anglès

Recercat. Igualada. Presentació projecte cinema

Tast de vins. Cellers Dinastia Vivanco i Mas Ferrer

La Lliga de jocs

Taller de Risoteràpia

Coral Xalest. Concert

Libertad. Cinema Cicle Gaudí

La volta al món en 80 ties. Teatre 

Museus insòlits del món. Xerrada

Taller de màscares de Dimoni

El amor en su lugar. Cinema Internacional

Conversa en anglès

Portes obertes a la cultura popular

Visita guiada a les instal·lacions

Inauguració de l’exposició “Un any de La Lliga”

Vermut amb la junta

Jocs tradicionals i de cucanya i una xocolatada

Sopar popular

Havaneres i cremat amb el grup Montjuïc  

hora i lloc

12:00 Cafeteria

11:30 Cinema

19:00 Cinema

19:30 Saló Rosa

Tot el dia. Pl. Cal Font

21:00 Restaurant

19:30 Saló Rosa

11:00 Saló Rosa

19:00 Teatre

19:00 Cinema

19:00 Teatre

19.00 Sala Petita

10:00 Saló Rosa

19:00 Cinema

19:30 Saló Rosa

10:30 Teatre

11:30 Saló Rosa

12:00 Saló Rosa

18:00 Pati 

21:00 Pati

22:00 Pati

pàgina

4

4

4

17

5

5

17

5

6

6

6

7

7

7

17

8-9
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dia

5 juny

10 juny

12 juny

17 juny

19 juny

19 juny

20 juny

23 juny

Juliol

5 juliol

7 juliol

9 juliol

14 juliol

23 juliol

23 juliol

28 juliol

12 agost

12 agost

14 agost

16 agost

activitat

Play Back. Grup Llum i Color

La Lliga de jocs

Faixedas i punt. Teatre

El ventre del mar. Cinema Cicle Gaudí

Marc Oriol.  Espectacle infantil

Final Lliga de Billar

Barri del Ruc. El nostre barri

Revetlla de Sant Joan

Sopars musicals. Tots els divendres de juliol

Càpsula ‘Descobreix-ho tot sobre Instagram’

Càpsula ‘Tot allò que no saps sobre WhatsApp’

Visacos. Concert i ball de Sant Cristòfol

Cruella. Cinema a la fresca

Los made in Barcelona. Concert 

Sorteig quadrimestral entre els socis de La Lliga

Jungle Cruise. Cinema a la fresca

6è Capvespre d’Art 

Roser Rispa Forcada . Inauguració exposició

Torneig de Billar de Festa Major

Concert de capvespre de Festa Major

hora i lloc

18:00 Teatre

19:30 Saló Rosa

19:00 Teatre

19:00 Cinema

18:00 Pati

18:00 Cafeteria

20:00 Pati

24.00 Pati

Restaurant

17:00 Saló Rosa

17:00 Saló Rosa

22:00 Pati

22:00 Pati

19:00 Pati

20:00 Pati

22:00 Pati

18:00 Pati 

17:30 Saló Rosa

18:00 Cafeteria

20:00 Pati

pàgina

10

17

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

15

15

15



DUO BOSSA Pedro Bastos i Noemí Duran
Concert vermut. Diumenge 1 de maig. 12:00. Cafeteria La Lliga. 
Entrada: consumició.

La Noemí es va enamorar de la música brasilera als quinze anys 
quan va descobrir el vinil de Vinicius de Moraes a La Fusa. En Pedro, 
músic brasiler amb vint anys d’experiència acompanyant cantants i 
grups musicals. Ambdós es troben ara amb Duo Bossa. Un concert 
íntim, proper, generador de calidesa i sensualitat. 

La vida sense la Sara Amat
Dimarts 3 de maig. 11:30. Cinema La Lliga. Sessió escolar per a 
l’Institut Molí de la Vila i l’Escola Mare del Diví Pastor. Cinema 
educatiu Cicle Gaudí, amb un col·loqui després de la pel·lícula i 
materials didàctics per treballar a l’aula. No recomanada per a 
menors de 12 anys. Versió original en català.

Pep, de 13 anys, està completament enamorat d’una noia del poble 
dels seus avis, Sara Amat. Una nit d’estiu la Sara desapareix sense 
deixar rastre. Al cap d’unes hores, el Pep la troba amagada a la seva 
habitació. La jove li explica que ha fugit de casa i li demana de 
quedar-se amb ell. 

Organitza: La Lliga. Col·labora: Ajuntament de Capellades.

Alcarràs
Cinema. Divendres 6 de maig. 19:00. Cinema La Lliga. Preu entrades: 
socis 5€, no socis 6,5€. Entrades 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. Versió original en català. 

L’avi ha deixat de parlar, però ningú de l’extensa família Solé sap per 
què. Com cada estiu, a Alcarràs, una petita localitat rural de 
Catalunya, la família cultiva una gran extensió de presseguers. 
Després de vuitanta anys cultivant la mateixa terra, la família Solé es 
troben per fer junts la seva última collita. Os d’Or a la Millor pel·lícula 
al Festival de Berlín 2022.
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Recercat
Fira. Dissabte 7 de maig. 10:00 a 14:30 i de 17:00 a 21:00. Diumenge 8 
de maig. 10:00 a 14:00. Plaça de Cal Font d’Igualada. 

Jornades de Cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. 
Estands, exposicions, debats, visites guiades, novetats editorials i 
mostra dels projectes més destacats dels centres i ateneus del país. 
Societat La Lliga hi col·laborem i hi presentem el projecte de cinema.

Tast de vins
Dijous 12 de maig. 21:00. Cafeteria La Lliga. Preu: socis 30€, no socis 
35€. Reserves a Bodega Torres.

Per una bona degustació de vins i entendre el significat del tast, hem 
de posar-nos a disposició de tots els nostres sentits. Aquesta vegada 
amb experts de dos cellers: Dinastia Vivanco (vins de la Rioja) i Celler 
Mas Ferrer (cava) ens orientaran durant la sessió organitzada per 
Bodega Torres, tot assaborint excel·lents tapes servides per 
Restaurant La Lliga.

Organitzen: Bodega Torres i Restaurant La Lliga

Taller de Risoteràpia
Dissabte 14 de maig de 11:00 a 13:00. Saló Rosa. Socis 18€, no socis 
23€. Inscripcions online a societatlalliga.cat o bé trucant al 
722673649. 

La risoteràpia és una experiència molt divertida i relaxant destinada 
a millorar l'estat físic i psicològic a través del riure, tot provocant una 
enorme alegria i benestar. Quan una persona riu, a més de millorar el 
seu estat d'ànim i equilibrar el seu estat psicològic o d'estrès, també 
genera una substància beneficiosa per al seu organisme. Pels temps 
que ens toca viure, pot ser una tarda inoblidable.  
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Coral Xalest
Concert. Dissabte 14 de maig. 19:00 Teatre La Lliga. Preu socis 8€. no 
socis 10€.  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.

Des de 1973, la Coral Juvenil Xalest uneix una quarantena de joves 
d’arreu de la comarca de l’Anoia. Comparteix melodies i lletres 
d’arreu del món. Aquest curs han preparat un concert per tocar totes 
les emocions amb repertori de Queen, Toto i Eric Whitacre, entre 
altres, amb la intenció d’obrir-se a la comarca. 

Libertad
Cinema Cicle Gaudí. Divendres 20 de maig. 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. 
Entrada lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia. 
No recomanada per a menors de 12 anys. Versió original en castellà. 

La família Vidal passa a la casa d’estiueig  les últimes vacances de 
l’àvia, que té Alzheimer avançat. Per primer cop a la seva vida, Nora, 
de 14 anys, s’adona que que no troba el seu lloc. Però tot canvia amb 
l’arribada de Libertad, de 15 anys, la filla de la dona colombiana que 
cuida l’àvia. Ha obtingut 2 premis Goya i 4 premis Gaudí 2021. 

La volta al món en 80 ties
Teatre. Diumenge 22 de maig. 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.

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.
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Museus insòlits del món
Xerrada. Dijous 26 de maig. 19:00. Sala Petita La Lliga. Entrada lliure.

En aquesta xerrada a càrrec del Dr. Xavier Roigé Ventura de la 
Universitat de Barcelona, descobrirem museus d'arreu del món que 
ens sorprendran pels seus continguts, pel seu edifici o per la manera 
que tenen de narrar les seves històries. A partir d'exemples concrets 
sortirem amb un pam de nas. I qui sap, potser els podrem visitar 
algun dia...

Taller de màscares de Dimoni
Dissabte 28 de maig de 10:00 a 13:00. Saló Rosa. Socis 4€, no socis 
6€. Inscripcions online a societatlalliga.cat o bé trucant al 
722673649.

Dedicat als nens i nenes, us proposem el Taller de Màscares de guix 
per poder ser com un Dimoni de Capellades. Caldrà que cada 
participant vingui acompanyat d’un adult, per poder ajudar sempre 
que ho necessiti. Cal assistir-hi amb roba còmoda i que es pugui 
embrutar.

Organitza: Dimonis de Capellades 

El amor en su lugar
Cinema. Divendres 3 de juny. 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. Entrada lliure per als socis 
menors de 20 anys, sense reserva prèvia. No recomanada per a 
menors de 7 anys. Versió original en anglès amb subtítols. 

Gener de 1942. Jueus de tot Polònia fa més d’un any que estan 
confinats pels nazis en un gueto. L’alta paret de totxos no 
aconsegueix parar la creació d’un grup d’actors jueus que, en una 
gelada nit d’hivern, interpreta una comèdia musical al teatre Fèmina. 
Els actors s’enfronten a un dilema de vida o mort davant la 
possibilitat de dur a terme una fugida després de la funció.
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Portes obertes a la cultura popular
Dissabte 4 de juny

Jornada de portes obertes. Dissabte 4 de juny. La Lliga obre les seves portes a tothom, 
socis i no socis, per donar a conèixer l’entitat i per dedicar el dia a la cultura popular. Hi 
haurà diverses activitats, totes gratuïtes.

10:30 (Teatre de La Lliga): Visita guiada a les instal·lacions, amb explicacions històriques.
11:30 (Saló Rosa): Inauguració de l’exposició “Un any de La Lliga”, amb fotografies i 
dades de l’activitat de l’entitat durant el curs 2021-2022.
12:00 (Saló Rosa): Vermut amb la junta: us convidem a compartir opinions, punts de vista 
i suggeriments sobre el present i el futur de la nostra entitat.
18:00 (Pati): Jocs tradicionals i de cucanya i una xocolatada: trencar l’olla, estirar la 
corda, carreres de sacs, el mocador, arrencar cebes… amb el grup d’animació Rovell d’Ou.
21:00 (Pati): Sopar popular (fideuà, gelat i beguda 12€ socis, 15€ no socis). Inscripcions a 
la cafeteria fins al 29 de maig. 
22h.Havaneres al pati i cremat amb el grup Montjuïc. Entrada lliure.

  

  

  
*Els preus inclouen tot el material necessari per realitzar gimcana Cucanyes, i el circuit de Jocs 

Tradicionals gran, animadors, monitors, equip de so,  tècnic de so, transport, muntatge i desmuntatge. 
 

Tot Per  499.- € +iva 
 

www.espectaclesinfantils.es 
rovelldou@rovelldou.es 

625 487 058 / 603 744 184 
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Montjuïc va començar entre amics, un estiu prop del mar, que els  va 
proporcionar el marc inspirador. Tenen els ingredients necessaris: il.lusió, passió 
per la música i compromís. Després de 30 anys els ingredients encara hi son i 
amb més força que mai, gràcies a la contínua voluntat de fer les coses cada cop 
millor. El seu repertori consisteix en una recopilació de cançons d’estils ben 
variats: havaneres antigues, gairebé desconegudes; les peces que tot aficionat a 
les havaneres ha de conèixer; altres de noves, de compositors actuals; alguna 
rumba i algun bolero perquè hi hagi cançons per a tots els gustos, i fins i tot una 
havanera feta a casa.



Play Back
Musical. Diumenge 5 de juny. 18:00 Teatre La Lliga. Preu entrades: 
socis 8€, no socis 10€. Entrades online a societatlalliga.cat i a taquilla 
el mateix dia a partir de les 17:30.

El grup de play back Llum i Color de l’Associació de gent gran 
d’Igualada, del Casal del Passeig, ofereix un espectacle musical que 
ens farà gaudir una bona estona, amb cançons de tots els temps. 

Faixedas i punt
Teatre. Diumenge 12 de juny. 19:00. Teatre La Lliga. Preu entrades: 
socis 9€, no socis 12€. Entrades online a www.entrapolis.com 

Aquest espectacle és un monòleg o una roda de premsa? ‘Faixedas 
i punt’ ho és tot. Històries esbojarrades del Fel, improvisacions 
compartides, coses quotidianes, riures sobtats i incontrolats i molta 
interacció amb el públic. 70 minuts de bon humor amb aquest 
espectacle de petit format.

Organitza: Ajuntament de Capellades

El ventre del mar
Cinema Cicle Gaudí. Divendres 17 de juny. 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. Entrada 
lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia. No recomanada 
per a menors de 16 anys. Versió original en català. 

Juny de 1816. La fragata Alliance, de la Marina francesa, embarranca 
davant les costes de Senegal. Es construeix una precària 
embarcació en la qual obliguen a 147 homes a pujar: soldats, 
mariners, algun passatger i alguns oficials. El pànic i la confusió 
s’apoderen del comboi i tallen la corda de remolc, de manera que 
abandonen l’embarcació a la seva sort. Nominada als premis Goya i 
als premis Gaudí.
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Marc Oriol
Espectacle infantil. Diumenge 19 de juny. 18:00. Pati de La Lliga. 
Entrada lliure. Societat La Lliga patrocina aquest  acte col·laborant 
amb la Comissió Festes del Carrer.

Marc Oriol ens proposa un espectacle familiar dinàmic i festiu amb 
balls, danses i cançons de tot arreu amb una gran participació de tots 
els nens i nenes i tothom que vulgui. 

Organitza: Comissió Festes del Carrer

Final Lliga de Billar
Competició. Diumenge 19 de juny. 18:00. Cafeteria. Entrada lliure. 

Barri del Ruc. El nostre barri
Típic i tradicional Treure Ball. Dilluns 20 de juny. 20:00. Pati de La 
Lliga. Entrada lliure. 

Organitza: Comissió Festes del Carrer

Revetlla de Sant Joan
Dijous 23 de juny a les 24:00 al Pati de La Lliga.  Entrada lliure.
 
Dimonis de Capellades, com ja va sent tradició, organitza la Revetlla 
de Sant Joan, Festa Nacional dels Països Catalans, amb molta 
música i gresca. Després de la foguera, tots cap a La Lliga! És una 
bona proposta per passar-ho bé i col·laborar amb el Correfoc. 

Organitza: Dimonis de Capellades

Sopars musicals
Tots els divendres del mes de juliol, el restaurant servirà sopars a la 
terrassa i a l’interior amenitzats amb música en directe. Cal reservar 
taula al telèfon 938012590 - 622467369.
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Càpsula ‘Descobreix-ho tot sobre Instagram’
Taller pràctic. Dimarts 5 de juliol de 17:00 a 18:30. Saló Rosa. Preu 
socis 5€, no socis 10€. Places limitades a 10 persones. 

Vols saber com funciona Instagram en una sola sessió? Farem els 
passos més bàsics, així com opcions més avançades. Vine amb el 
teu mòbil ben carregat, tant si és Android com iPhone.  Inscripcions 
al 722 673 649.

Càpsula ‘Tot allò que no saps sobre WhatsApp’ 
Taller pràctic. Dijous 7 de juliol de 17:00 a 18:30. Saló Rosa. Preu socis 
5€, no socis 10€. Places limitades a 10 persones. 

Saps fer anar el mínim de WhatsApp? Vols aprendre opcions 
bàsiques i més avançades? Vine a tocar WhatsApp sense estrès! 
Porta el teu mòbil ben carregat, tant si és Android com iPhone.  
Inscripcions al 722 673 649.

Visacos
Concert i ball de Sant Cristòfol. Dissabte 9 de juliol. 22:00. Pati de La 
Lliga. Entrada consumició.

Tornen els Visacos, que enguany celebren el 60è aniversari, amb la 
seva música de versions dels anys 60 que els han caracteritzat tota 
la vida. És la música que tants bons records porta als que eren joves 
en aquells anys i que continuen resistint. Amb la incorporació de 
nous membres, també han obert una part dels seu repertori a èxits 
dels anys 70, 80 i 90, per així abastar un major ventall d’amants 
d’aquest tipus de música. Un concert ballable amb servei de bar per 
celebrar la nit de Sant Cristòfol.   
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Cruella
Cinema a la fresca. Dijous 14 de juliol. 22:00. Pati de La Lliga. 
Entrada gratuïta. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió 
doblada en castellà.

Londres, anys 70. Decidida a convertir-se en una exitosa 
dissenyadora de moda, una jove i creativa estafadora anomenada 
Estella (Emma Stone) s’associa amb un parell de lladres per 
sobreviure als carrers de la capital britànica. Però quan el seu 
talent per la moda crida l’atenció de la llegendària dissenyadora 
Baronessa von Hellman (Emma Thomson), Estella canvia el rumb 
de la seva vida fins que una sèrie d’esdeveniments la porten a 
assumir el seu cantó malvat i a convertir-se en l’estrident i 
venjativa “Cruella”.

Los made in Barcelona
Concert. Dissabte 23 de juliol. 19:00 Pati de La Lliga. Entrada lliure.

Aquest grup musical que ha nascut als carrers de Barcelona, està 
format per músics de Catalunya, Uruguai, França, Perú i Mèxic, 
que van decidir crear un show musical divertit, refrescant, 
explosiu i original. Han tocat a molts festivals a Bèlgica, Suïssa, 
Panamà, França i l’Índia.

Sorteig quadrimestral entre els socis de la Lliga
Dissabte 23 de juliol. 20:00 Pati de La Lliga.

Participen al sorteig els usuaris del carnet de La Lliga a la 
Cafeteria-Restaurant des de l’1 d’abril  fins al 23 de juliol del 2022.  
Sorteig amb un 1r 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.  2n premi, sopar per a dues persones al Restaurant 
La Lliga.  I 3r premi, dues entrades al teatre en una obra a la tardor.

Patrocinat per Societat La Lliga, Cafeteria-Restaurant La Lliga i Mc 
Travelmon.
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Jungle Cruise
Cinema a la fresca. Dijous 28 de juliol.  22:00. Pati de La Lliga. 
Entrada gratuïta. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió 
doblada en castellà.

Principis del segle XX. Frank (Dwayne Johnson) és el carismàtic 
capità d’una peculiar embarcació que recorre la selva amazònica. 
Allà, malgrat els perills que el riu Amazones els té preparats, Frank 
portarà al seu vaixell la científica  Lily Houghton (Emily Blunt) i el 
seu germà McGregor Houghton (Jack Whitehall). La seva missió 
serà trobar un arbre místic que podria tenir poders curatius. Però 
el seu objectiu no serà fàcil, i en la seva aventura es trobaran amb 
tota classe de dificultats, a més d’una expedició alemanya que 
busca també aquest arbre amb propietats curatives.

6è Capvespre d’Art
Mostra artística. Divendres 12 d’agost. De 18:00 a 21:30. Pati de La 
Lliga. Entrada lliure.

Exposició de dibuix, pintura, fotografia, escultura, gravat, 
il·lustració, música,  d’una bona colla d’artistes capelladins. Per 
sisena vegada reprenem el Capvespre per trobar-nos de nou i 
repetir un cop més l’experiència de viure junts un Capvespre d’Art, 
per tornar a veure’ns i reunir-nos fent comunitat entorn d’allò que 
és nostre: l’Art i la Creativitat personal en qualsevol dels seus 
formats. Un diàleg creatiu, lliure i participatiu  que oferim 
col·lectivament a totes les persones que senten que l’Art és un 
mitjà d’expressió que cal defensar, promoure i posar a l’abast de 
tothom.               

Organitzen: El Taller, La Lliga i Ajuntament de Capellades
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Roser Rispa Forcada
Exposició de pintures. Inauguració divendres 12 d’agost a les 17:30. 
Saló Rosa. Exposició fins al 16 d’octubre. Horaris de cafeteria de 9 a 
21. 

Tot i que costa trobar un llenguatge i estil propi en el món pictòric, 
Roser Rispa ens mostra en la seva pintura un estil marcat, personal 
i molt reconeixible, com un segell invisible. En el seu procés creatiu 
el paisatge és un dels temes escollits en què s’hi treballen realitats 
que molts cops passen a ser imaginades amb resultats excel·lents. 
En les seves obres trobem espais contrastats amb un gran domini 
del color i les seves tonalitats. Amb la tècnica de l’oli, un dels seus 
grans aliats, els detalls passen a segon terme rere la impressió i 
l’emoció. 

Torneig de Billar de Festa Major
Competició. Diumenge 14 d’agost a les 18:00. Cafeteria. Entrada 
lliure

Concert de capvespre de Festa Major
Dimarts 16 d’agost a les 20:00. Pati de La Lliga. Entrada lliure.

Organitza: Ajuntament de Capellades



16

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

caps de setmana carta



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

Vine amb la família o amb els amics 
i podreu convertir-vos en els 
senyors de Carcassonne, liderar un 
clan a Skye o ser el rei de les 
paraules amb el Bananagrams. Si 
tens un joc preferit, també el pots 
portar. 

13 maig / 10 de juny

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

Topics for May and June classes.  
6 de maig: Is Catalan cuisine the 
best  cooking of Spain’s provinces?
3 de juny: Comparisons of Medieval 
Catalan and Icelandic Literature.

FUTBOL TV A LA LLIGA
Pantalla gran al Saló Rosa, amb 
prioritat per a les persones 
associades, i dues televisions a la 
cafeteria per a tota l’afició.

17

Activitats 
periòdiques

IOGA
1r grup dilluns 10:00-12:00
2n grup dilluns 19:15-21:15
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 
dimarts 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: dimarts 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.

El pagament a taquilla és amb targeta de crèdit. 

El cinema i espectacles de pagament són gratuïts per al 

jovent socis, fins a 20 anys.  

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 

per les diferents xarxes socials. 

Atenció als associats i públic: els dimarts a secretaria de 17:00 

a 19:00.

#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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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


