La Lliga

setembre - octubre - novembre - desembre

2022

dia

activitat

hora i lloc

Nou projecte educatiu: La Trama
9 setembre

Un nuevo mundo. Cinema

pàgina
4

19:00 Sala Petita

5

15 setembre Presentació de la programació i dels cursos

19:00 Saló Rosa

5

22 setembre Montse Santó. Presentació literària

19:00 Sala Petita

5

23 setembre Escape Room: La pel·lícula. Cinema Cicle Gaudí

19:00 Sala Petita

6

2 octubre

El Mêtre. Espectacle familiar. (Xarxa)

18:00 Teatre

6

3-7 octubre

Inici dels cursos

Saló Rosa

6

7 octubre

Cinco lobitos. Cinema

19:00 Cinema

7

8 octubre

Esbart Egarenc. Dansa

19:00 Teatre

7

12 octubre

121è Aniversari La Lliga. Copeta de cava

9:00 a 21:00 Cafeteria

7

13 octubre

Carme Ruscalleda: Cultura, cuina i salut. La Trama

18:00 Saló Rosa

8

14 octubre

La Lliga de jocs

19:30 Saló Rosa

20

15 octubre

36+1 Recital poètic. Poesia (Ajuntament)

20:00 Teatre

8

16 octubre

Colors de Rumba. Concert vermut

12:00 Cafeteria

8

16 octubre

Sorteig anual entre els socis de La Lliga

13:15 Cafeteria

9

21 octubre

Toscana. Cinema Cicle Gaudí

19:00 Cinema

9

22 octubre

L’Oreneta. Teatre Kursaal

18:00 Manresa

9

27 octubre

Avi, et trauré d’aquí. Conferència Joan Pinyol

19:00 Sala Petita

10

28 octubre

Conversa en anglès

19:30 Saló Rosa

20

29 octubre

La Batalla de l’Ebre. Amb Assumpta Montellà

30 octubre

Inauguració exposició de pintures de Montse Garcia

12:00 Saló Rosa

10

31 octubre

Els SuperHerois la gran aventura (Ajuntament)

18:00 Teatre

11

4 novembre

Una película sobre parejas. Cinema

19:00 Cinema

11

8:00 Esplanada

10

5 novembre El diari d’Anna Frank. Teatre

19:00 Teatre

11

7 novembre Inici Campionat de Billar Nadal a tres bandes

Cafeteria

17

2

dia

activitat

hora i lloc

10 novembre

J. M. del Pozo: El camí de la felicitat o la felicitat del camí. La Trama,

18:00 Saló Rosa

12

11 novembre La Lliga de jocs

19:30 Saló Rosa

20

18 novembre Cinema Cicle Gaudí. Pel·lícula a concretar

19:00 Cinema

12

20 novembre La república dels contes. Espectacle Familiar (Xarxa)

18:00 Teatre

12

22 novembre Kl’aa, La Teva cançó. Teatre Escolar (Ajuntament)

11:00 Teatre

13

24 novembre Tast de Vins (Bodega Torres i Restaurant La Lliga)

21:00 Saló Rosa

13

25 novembre Conversa en anglès

19:30 Saló Rosa

20

25 novembre Dia Intern. contra la violència de gènere (Ajuntament)

20:00 Teatre

13

26 novembre Cantata de Santa Maria de Iquique. Concert

19:00 Teatre

14

Desembre

Inici venda Loteria de Nadal

9:00 a 21:00 Cafeteria

14

2 desembre

Cinema internacional. Pel·lícula a concretar

19:00 Cinema

14

3 desembre

Inauguració exposició de pintures de Miquel Giménez 12:00 Saló Rosa

15

9 desembre

La Lliga de jocs

19:30 Saló Rosa

20

13 desembre Obsequi de Nadal 2022. (ﬁns al 31 gener, a secretaria)

17:00 a 19:00 dimarts

15

13 desembre Il·luminació de Nadal

19:00 Espais La Lliga

15

15 desembre

pàgina

18:00 Saló Rosa

16

16 desembre Cinema Cicle Gaudí. Pel·lícula a concretar

19:00 Cinema

16

16 desembre Conversa en anglès

19:30 Saló Rosa

20

17 desembre Taller de decoració nadalenca

10:00 Saló Rosa

16

17 desembre Concert Quintet Bòreas Ensemble

19:00 Teatre

17

18 desembre Final Campionat de Billar Nadal a tres bandes

18:00 Cafeteria

17

18 desembre El llarg dinar de Nadal. Teatre. (Grup Teatral Capellades)

Salvador Cardús: Cohesió i fractura social a Catalunya al s. XXI. La Trama

19:30 Teatre

17

8 gener 23

Quinto de Cap d’any.

11:00 Cafeteria

18

29 gener 23

Assemblea anual de socis de La Lliga

11:00 Teatre

18

3

Saps que a La Lliga tenen
una AULA nova?
Es diu LA TRAMA...
Ei! Ens hi apuntem?
Els primers
conferenciants que
vindran:
Carme Ruscalleda,
J.M. del Pozo i
Salvador Cardús
(consulteu aquest
programa per més
informació)

I tant!

La Lliga, amb l’ànim d’oferir noves propostes
culturals, presenta un projecte educatiu:
La Trama. Es tracta d’una Aula de difusió
cultural, associada a AFOPA.
Hi haurà una conferència-col·loqui mensual
(d’octubre a juny) a l’abast de tothom amb
professorat universitari i es farà un dijous de
cada mes a les 18:00 al Saló Rosa.
Podeu fer la inscripció online a societatlalliga.cat o al
telèfon 722673649.
Preus: socis 25€ tot el curs, no socis 30€ tot el curs.
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Un nuevo mundo

Cinema. Divendres 9 de setembre. 19:00. Sala Petita. 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 amb targeta. Entrada lliure
per als socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia. No
recomanada per a menors de 12 anys. Versió original amb subtítols.
Un directiu d’una gran empresa, la seva dona i la seva família en un
moment en què les seves eleccions professionals afecten la vida de
tots. Philippe Lemesley i la seva esposa se separen, la seva relació
no ha resistit les pressions de la feina. Després de dècades com a alt
directiu d’un grup industrial, Philippe ja no sap com respondre a les
demandes incoherents de la seva companyia. Arriba un moment en
què ha de fer balanç i decidir el sentit de la seva vida.

Presentació de la programació i dels cursos
Dijous 15 de setembre. 19:00. Saló Rosa. 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.

Montse Santó

Presentació literària. Dijous 22 de setembre. 19:00. Sala Petita.
Presentarà l’acte el capelladí Francesc Guinart i Palet.
Escriptora i artista pictòrica, ha rebut diversos premis tant en prosa
com en poesia en diferents certàmens literaris. Col·labora en
antologies poètiques de Poetes de la Terra (Editorial Pedraseca) i
Piera en Vers (Edicions Forment). Està compromesa amb causes
socials i organiza actes solidaris a través de la cultura en suport a la
investigació de diferents malalties. Ha escrit els llibres “Cuando
nadie te ve” i “A media voz”.
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Escape Room: la pel·lícula

Cinema Cicle Gaudí. Divendres 23 de setembre. 19:00. Sala Petita.
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 amb
targeta. Entrada lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva
prèvia. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió original en
català.
Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única via de sortida:
la veritat. Una comèdia que posa potes enlaire els plans de dues
parelles disposades a passar una gran nit en un escape room. Si
volen sortir d’aquest joc tan imprevisible com esbojarrat, hauran de
posar a prova la seva amistat. Per a ells ha arribat l’hora de la veritat.

El Mêtre

Espectacle familiar. Diumenge 2 d’octubre. 18:00. Teatre La Lliga.
Preu entrades 5€. Entrades online a entrapolis.com
Jaume Jové de Produccions JAM ens ofereix un clàssic que mai
passa de moda, el Clown i l’humor gestual. Una taula, dues cadires,
un para-sol, un penja-roba, un rellotge i un MÊTRE. Un espectacle
que et traslladarà al món de la imaginació, de la complicitat, el riure,
l’amor, les emocions, el joc i la tendresa.
Organitza: Xarxa

Inici dels cursos

La setmana del 3 al 7 d’octubre comencem els cursos permanents
de la Lliga al Saló Rosa. Les inscripcions es poden fer a secretaria a
partir del 6 de setembre els dimarts de 17 a 19 o a l’inici de cada curs.
Vegeu-ne més informació al ﬁnal d’aquest programa.
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Cinco lobitos

Cinema. Divendres 7 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 amb targeta. Entrada
lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia. No
recomanada per a menors de 12 anys. Versió original en castellà.
Amaia acaba de ser mare i s’adona que no sap gaire bé com ser-ho.
En absentar-se per feina la seva parella durant unes setmanes,
decideix tornar a casa dels seus pares, en un bonic poble de la costa
del País Basc i així compartir la responsabilitat de cuidar el seu nadó.
El que no sap Amaia és que, encara que ara sigui mare, no deixarà de
ser ﬁlla.
Aquest ﬁlm ha rebut cinc premis al Festival de Màlaga 2022,
incloent-hi Millor pel·lícula i Guió.

Esbart Egarenc

Dansa. Dissabte 8 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 amb targeta. Entrada lliure per als socis
menors de 20 anys, sense reserva prèvia.
L’Esbart Egarenc dedica el seu temps a la conservació, promoció i
divulgació de la dansa popular i tradicional dels Països Catalans. El
repertori de danses comprèn coreograﬁes originals de danses
populars i tradicionals, així com creacions coreogràﬁques i musicals
contemporànies. L’acurat vestuari, confeccionat per a cada dansa,
dona relleu i vistositat a les seves actuacions.

121è Aniversari de La Lliga
Dijous 12 d’octubre. De 9:00 a 21:00

Tots els socis i sòcies estem convidats a una copeta de cava tot
brindant pel 121è aniversari. Només caldrà presentar el carnet social.
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Carme Ruscalleda: Cultura, cuina i salut

Conferència-col·loqui inaugural de La Trama a càrrec de Carme
Ruscalleda. Dijous 13 d’octubre. 18:00. Saló Rosa. Presentarà Pere
Castells, químic i expert en ciència i gastronomia. Per assistir-hi, cal
fer inscripció segons que s’explica a la pàg. 4.
Som hereus d'una cultura culinària gourmet, divertida i saludable. No
prenguem "en va" el mot GASTRONOMIA, la gastronomia és
l'excel·lència de les coses que mengem i precisament habitem en un
país amb una longevitat de vida relacionada amb l'alimentació, i amb
una xarxa de productes frescos a la nostra disposició. Som el que
mengem, som com sentim, som com ens movem!

36+1. Recital poètic

Recital. Dissabte 15 d’octubre. 20:00. Teatre La Lliga. Entrada lliure.
Homenatge teatral al President Companys.
Una producció d’Inútils Mots, amb dramatúrgia, direcció i
interpretació de Maria Pla. 36 poemes a partir del 36 de Ricard Creus
(Barcelona 1928) és una visió íntima dels fets que es van produir a
partir del 18 de juliol de 1936. L'autor, que llavors era un nen, ens parla
en primera persona de la guerra, de la postguerra, i de la lluita
silenciosa que va portar a la recuperació de les llibertats
democràtiques.
Organitza: Ajuntament de Capellades

Colors de Rumba

Concert vermut. Diumenge 16 d’octubre. 12:00. Cafeteria La Lliga.
Entrada: consumició.
La Lliga participa en el projecte Amen Sam organitzat per la
Federació d’Ateneus conjuntament amb la FAGIC i és per això que
presentem aquest grup de músics de Lleida que, amb el ﬂamenc
com a nexe comú, busquen en les seves arrels l'expressió per
compartir la inspiració i l'essència d'un mateix sentir.
8

Sorteig anual entre els socis de la Lliga
Diumenge 16 d’octubre. 13:15. Cafeteria La Lliga.

A partir d’ara hi haurà un únic sorteig anual, en què participaran tot
els socis actius majors de divuit anys. 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,
dinar o sopar per a dues persones al Restaurant La Lliga. I tercer
premi, dues entrades al teatre el dia 5 de novembre.
Patrocinat per Societat La Lliga,
Cafeteria-Restaurant La Lliga i Mc Travelmon.

Toscana

Cinema Cicle Gaudí. Divendres 21 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 amb
targeta. Entrada lliure per als socis menors de 20 anys, sense
reserva prèvia. No recomanada per a menors de 7 anys. Versió
original en català.
Santi -crític culinari en plena crisi dels 40- xoca amb la vespa amb un
vehicle la conductora del qual es dona a la fuga. Buscant ajuda,
queda atrapat en el restaurant Toscana on, a punta d’escopeta, un
excuiner reclama la liquidació al seu propietari.

L’Oreneta

Teatre Kursaal de Manresa. (Platea). Dissabte 22 d’octubre. 20:00.
Sortida de l’esplanada amb autocar a les 18:00. Preu de l’entrada +
autocar: 30€ socis, 40€ no socis. Entrades online a
societatlalliga.cat. o al telèfon 722673649. Reserves limitades per
ordre d’inscripció.
La senyora Amèlia (Emma Vilarasau), una professora de cant, rep a
casa seva un home jove (Dafnis Balduz) que vol millorar la seva
tècnica vocal per cantar al memorial de la seva mare, morta
recentment. Ben aviat descobrim que la cançó triada, ‘L’oreneta’, té
un signiﬁcat especial per als dos personatges.
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Avi, et trauré d’aquí!

Conferència a càrrec del capelladí Joan Pinyol. Dijous 27
d’octubre.19:00. Sala Petita. Introducció a càrrec de Jordi Castellví,
capelladí i professor d'Antropologia de la UAB.
Es parlarà del periple del capelladí Joan Colom Solé des de l'octubre
de 1938, quan va ser mobilitzat per la República ﬁns poc després de
la seva mort a Lleida, el març de 1939. De per què el seu cos va ser
traslladat durant la dictadura al Valle de los Caídos sense el
coneixement de la família i l'odissea i els passos que s’han fet amb
l'objectiu de retornar el seu cos a Capellades.

La batalla de l’Ebre

Sortida cultural acompanyats de l’escriptora i historiadora Assumpta
Montellà. Dissabte 29 d’octubre.
Sortida 8 del matí parada
autobusos carrer Fossar. Arribada a Capellades al voltant de les
20:00. Viatge + entrades museus + dinar 55€ socis, 60€ no socis.
Reserves per ordre d’inscripció online a societatlalliga.cat. o al
telèfon 722673649.
Visitarem el poble vell de Corbera d'Ebre derruït per les bombes, el
Museu de la batalla de l'Ebre de Gandesa, les trinxeres de La
Fatarella i els cementiris de les Camposines. Aquesta sortida ens
permet apropar-nos a un passat i convertir-lo en un homenatge a
tots aquells que hi van deixar la vida.

Montse Garcia Olivé

Exposició de pintures. Inauguració diumenge 30 d’octubre a les
12:00. Saló Rosa. Exposició ﬁns al 27 de novembre. Horaris de
cafeteria de 9:00 a 21:00.
Va començar a pintar quan vivia a l'Argentina, just el darrer any abans
de tornar i des de llavors ja no ha pogut parar. Tots els professors que
ha tingut han destacat la facilitat que té amb el color. Les tècniques
que més li agraden són el pastel i l’oli. La temàtica de les seves obres
és molt diversa, però el que més li agrada pintar són personatges.
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Castanyada - Els SuperHerois la gran aventura

Espectacle de la Castanyada. Dilluns, 31 d’octubre. 18h.Teatre La
Lliga. Entrada 3€.
Els SuperHerois són un grup d’animació musical per a tota la família,
modern i actual, que en els últims 5 anys s’ha convertit en un referent
a tot Catalunya. Els superherois són energia, il·lusió i diversió.
Organitza: Ajuntament de Capellades. Col·labora Capellades Comerç

Una película sobre parejas

Cinema i col·loqui. Divendres 4 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 amb
targeta. Entrada lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva
prèvia. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió original en
castellà.
Els capelladins Oriol Estrada i Natalia Cabral ens presentaran la seva
última pel·lícula, en què una parella de directors decideixen fer un
documental sobre parelles enamorades. Els problemes i les tensions
entre tots dos els obliguen a qüestionar la seva pròpia relació i el
signiﬁcat del cine. Després de la projecció hi haurà un col·loqui amb
els dos directors.

El diari d’Anna Frank

Teatre. Dissabte 5 de novembre. 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 amb targeta. Entrada lliure per als
socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia.
El grup Deixalles de Sant Feliu de Codines ens presenta El Diari
d’Anna Frank, que 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.
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J. M. del Pozo: El camí de la felicitat o la felicitat
del camí

La Trama. Conferència-col·loqui. Dijous 10 de novembre. 18:00. Saló
Rosa. Per assistir-hi, cal fer inscripció segons que s’explica a la pàg. 4.
Joan Manuel del Pozo és doctor en Filosoﬁa i Professor emèrit de la
Universitat de Girona. La conferència proposarà una reﬂexió sobre la
felicitat que, tot aproﬁtant la saviesa clàssica, ens permeti
comprendre, des de la nostra ‘societat líquida’, la complexitat de la
seva cerca.

Cinema Cicle Gaudí

Cinema. Divendres 18 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 amb targeta. Entrada
lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia.
Uns dies abans comunicarem el títol de la pel·lícula a través de les
xarxes socials. També podreu consultar-lo a societatlalliga.cat

La república dels contes

Espectacle familiar. Diumenge 20 de novembre. 18:00. Teatre La
Lliga. Preu entrades 5€. Entrades online a entrapolis.com
Jordi Font ens presenta un espectacle on trobaràs un lloc increïble,
que a vegades apareix i a vegades desapareix. Un lloc ple de màgia,
ple de llibertat, on qualsevol història es pot fer realitat. Històries
acompanyats per oques escaladores, princeses pacients, peixos
artistes, serps gegants i ﬂors increïbles.
Organitza: Xarxa
12

Kl’aa, La teva cançó

Teatre escolar. Dimarts, 22 de novembre. 11.00. Teatre La Lliga
Anem al teatre amb… Cia. Inspira Teatre. Kl’aa, la teva cançó, és un
viatge musical per la descoberta del món. És una experiència
visual i sonora que reivindica la veu com a fonament de la
presència humana, com a vehicle d’identitat.
Organitzen: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Capellades.

Tast de vins

Dijous 24 de novembre. 21:00. Saló Rosa. 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. Un bon
tastador ha de saber organitzar la degustació a partir de les tres
fases bàsiques: visual, olfactiva i gustativa.
Uns dies abans comunicarem la bodega participant en aquesta
ocasió.
Organitzen: Bodega Torres i Restaurant La Lliga

Dia Internacional contra la violència de gènere
Divendres 25 de novembre. 20:00. Teatre La Lliga. Entrada lliure.

Organitza: Ajuntament de Capellades
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Cantata de Santa Maria de Iquique

Concert amb motiu de la Setmana de la Música. Dissabte 26 de
novembre. 19:00. Teatre La Lliga. Socis 4,50€. No socis 6€.
Entrades online a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a
partir de les 18:30 amb targeta. Entrada lliure per als socis menors
de 20 anys, sense reserva prèvia.
L’any 2017, neix Jardines Humanos Colectivo, un grup format per
músics, cor, ballarins i narradors, residents a Barcelona, de
diversos orígens. La Cantata ens situa a Xile l’any 1907 i tracta de
la matança de miners del salnitre que protestaven per millores
laborals. El govern els va reunir a tots a l’Escola Santa Maria
d’Iquique, amb l’excusa de poder parlar d’una possible solució, i
l’exèrcit els va matar en defensa dels interessos dels propietaris
de l’explotació minera, principalment anglesos.
Organitzen: Societat La Lliga i Ajuntament de Capellades

Loteria de Nadal

Com cada any, a la Cafeteria podeu trobar loteria de Nadal del
número de La Lliga. Compreu-la amb temps, ja que la quantitat
de dècims és limitada.

Cinema internacional

Cinema. Divendres 2 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 amb
targeta.
Uns dies abans comunicarem el títol per les xarxes socials. També
podeu consultar-lo a societatlalliga.cat
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Miquel Giménez (curadora Lais Guaraldo)

Exposició de pintures. Inauguració dissabte 3 de desembre a les
12:00. Saló Rosa. Exposició ﬁns al 31 de desembre. Horaris de
cafeteria de 9:00 a 21:00.
El cocoter -coqueiro en portuguès- és un dels arbres
predominants als tròpics, i el nord-est del Brasil n’està ple. Aquest
grup d’aquarel·les són el resultat de tres mesos d’estada aquest
hivern passat -estiu austral- en aquesta zona del Brasil. Tenen el
cocoter i els seus productes com a centre. És un arbre emblemàtic
i vital, present tant al paisatge urbà com al paisatge rural, de
l’interior o costaner.

Obsequi de Nadal 2022

És una tradició que als voltants de Nadal totes les famílies
associades rebin un regal. El podeu recollir a secretaria els dimarts
de 17:00 a 19:00 a partir del 13 de desembre i ﬁns al 31 de gener. Els
socis de fora i el que per algun motiu no el pugueu recollir,
poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 646257214.

Il·luminació de Nadal

Dimarts 13 de desembre, Santa Llúcia. 19:00. Espais de La Lliga.
Encesa de la il·luminació i decoració Nadalenca. Si vens a prémer
l’interruptor, t’emportaràs un record.
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Salvador Cardús: Cohesió i fractura social a la
Catalunya del segle XXI

La Trama. Conferència-col·loqui. Dijous 15 de desembre. 18:00. Saló
Rosa. Per assistir-hi, cal fer inscripció segons que s’explica a la
pàg.4.
Els darrers anys s’ha estès el debat sobre l’existència d’una
possible fractura de la societat catalana. De fet, és un debat molt
general a tots els països occidentals i que té causes globals -per
exemple, el paper de les Xarxes Socials- i causes particulars, com
els debats polítics i socials propis de cada territori. En aquesta
conferència s’analitzarà de manera rigorosa l’evolució de la situació
catalana durant els primers vint anys d’aquest segle.

Cinema Cicle Gaudí

Cinema. Divendres 16 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 amb
targeta. Entrada lliure per als socis menors de 20 anys, sense
reserva prèvia.
Uns dies abans comunicarem el títol de la pel·lícula a través de les
xarxes socials. També podreu consultar-lo a societatlalliga.cat

Taller de decoració nadalenca

Taller. Dissabte 17 de desembre. De 10:00 a 13:00, Saló Rosa. Socis
12€. No socis 15€. Inscripcions online societatlalliga.cat i al telèfon
722673649. Aforament limitat a 10 persones.
Rosa Vilamajó conduirà el taller i ens proposarà decoracions
nadalenques mentre construim un cor nadalenc de fusta per
penjar, decorat amb paper scrap.
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Quintet Bòreas Ensemble

Concert de Nadal. Dissabte 17 de desembre. 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 amb targeta. Entrada
lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia.
El quintet està format per instruments de vent, els quals necessiten
l’aire per funcionar. Malgrat això, cada un transforma l’aire en un so
amb unes qualitats diferents i unes riqueses diverses que
determinen el rol de cadascú en la música que interpreten. La
motivació de Bòreas Ensemble és poder oferir programes
musicalment variats que puguin engrescar el públic a un viatge
musical a través del gran repertori per a quintet de vent.

Campionat de Billar Nadal a tres bandes

Diumenge 18 de desembre a les 18:00 ﬁnal del campionat i a les
19:00 repartiment de trofeus, amb aperitiu per els socis billaristes
assistents.
El campionat s’iniciarà el 7 de novembre i ﬁnalitzarà el 18 de
desembre. Podeu fer les inscripcions al telèfon 625733521.

El llarg dinar de Nadal

Teatre amb el Grup Teatral de Capellades. Diumenge 18 de
desembre. 18:30. Teatre La Lliga. Socis 9€. No socis 12€. Entrades
online a entrapolis.cat.
És una obra escrita per Thornton Wilder, en la qual la família Bayard
ens convida a viure 90 anys a través dels seus 90 dinars de Nadal.
“Em quedaré en aquesta casa amb tu per sempre, com si la vida fos
un llarg dinar de Nadal”. El temps passa i la vida hi va de bracet.
Humana, tendra, emotiva… Durada de l’obra: 1 hora.
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Quinto de Cap d’any

Diumenge 8 de gener de 2023 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 29 de
gener de 2023 al Teatre La Lliga a les 11:00 del matí.
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LA LLIGA DE JOCS
Jocs de taula per a qualsevol
edat, divendres a les 19:30. Saló
Rosa. Entrada lliure.

CONVERSA EN ANGLÈS
Un divendres al mes de 19:30 a
21:00. Saló Rosa.
Preu mensual: 6€ (socis) / 10€ (no
socis).

Passarem una bona estona en
família o amb amics tot
colonitzant Catan, recorrent
Europa en tren o fent de
Sherlock Holmes. Tot un mon
d’aventures per descobrir amb
els jocs de taula. També pots
portar els teus jocs.

28 d’octubre
The 2 year Pandemic … your best
and worst experiences.
25 de novembre
Comparing WW2 to The Russian
invasion of Ukraine.
16 de desembre
The top 10 best Catalan Christmas
foods.

14 d’octubre
11 de novembre
9 de desembre

Professor: Bill Gudnanson

Conduït per Laura Lorenzo i
Gerard Palà

Futbol TV a La Lliga
Pantalla gran al Saló Rosa, exclusiva
per a les persones associades, i
dues televisions a la cafeteria per a
tota l’aﬁció. Començarem al
setembre.
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D’octubre a juny cursos permanents per als socis i sòcies de La Lliga.
IOGA I/O BARRE (fusió de ioga,
expressió corporal, ballet i
estiraments)
Dilluns 10:30 a 12:00 Ioga
Dimecres 10:30 a 12:00 Barre
Dimecres 16:30 a 18:00 Ioga

CATALÀ PER A ADULTS
Dilluns 17:00-18:30
Preu mensual: 16€
Professora: Anna Elisabet Rigol
ESCACS PER A ADULTS
Dimarts 19:15 a 20:30
Preu tot el curs: 15€

Preu mensual 22€ (Una sessió
setmanal)
Professora: Susanna Carrique

Conduït per: Benigno Ramírez

PILATES
Dilluns i dijous 15:15-16:15
Dimecres i divendres 15:15-16:15

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

Preu mensual: 21€ (Dues sessions
setmanals)
Professora: Pilar Alarcón

Conduït per Benigno Ramírez

GANXET I PUNT
Dimarts 17:00 a 19:00
Preu mensual 12€ (Una sessió
setmanal)
Professorat: Cooperativa Nou
Pops

A la presentació de la programació
i dels cursos del dia 15 de
setembre a les 19:00 al Saló Rosa,
aclarirem els possibles dubtes.
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CURSOS
- Els cursos són del 3 d’octubre del 2022 al 30 de juny
de 2023.
- Les inscripcions als cursos es fan a partir del 6 de
setembre tots els dimarts de 17:00 a 19:00 a secretaria.
També podeu fer la inscripció a l’inici de cada curs.
- 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€.

#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 organitzats per
La Lliga són gratuïts per al jovent socis, ﬁns a 20 anys.
- Funcions de teatre: no es permetrà l’entrada un cop
començat l’espectacle.
- 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

