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2

dia
 8 de gener

8 de gener

13 de gener

13 de gener

14 de gener

14 de gener

15 de gener

15 de gener

18 de gener

19 de gener

20 de gener

21 de gener

22 de gener

25 de gener

27 de gener

28 de gener

29 de gener

1 de febrer

3 de febrer

5 de febrer

8 de febrer

8 de febrer

9 de febrer

10 de febrer

11 de febrer

16 de febrer

16 de febrer

17 de febrer

18 de febrer

activitat
Quinto de Cap d'Any

Banda de l’Escola de Música (Escola de Música)

L’emperadriu rebel - Cinema

La Lliga de jocs

Joan Guarro - Exposició de pintures

Star! El musical (Escola de dansa Dance & Fun)

Lajúlia - Concert Vermut

El llarg dinar de Nadal - (Grup Teatral de Capellades)

Cicle Gaudí escolar 3r ESO

J. Llorens: Birmania, el regne del somriure etern - La Trama 

42 segundos - Cinema Cicle Gaudí

El llarg dinar de Nadal (Grup Teatral Capellades)

Un mag en conserva - Espectacle familiar (Xarxa)

Cinema Gaudí escolar 4t ESO

Conversa en anglès

Impasse, sense eixida - Teatre

Assemblea anual

La motxilla de l’Ada - Teatre escolar (Ajuntament)

As bestas. Cinema

Bunji la petita coala - Teatre familiar (Ajuntament)

L’arc de Sant Martí i la lluna - Teatre escolar (Ajuntament)

L’arc de Sant Martí i la lluna - Teatre escolar (Ajuntament)

Sopem lligats amb Marta Sagarra

La Lliga de jocs

Terra Baixa - Sortida al teatre a BCN - TNC

Montse Barderi: La importància de la cultura - La Trama

Dijous Llarder - Dinar

Un año, una noche - Cinema Cicle Gaudí

Neus Aguilera - Exposició de fotografies

hora i lloc
11:00 Cafeteria

18:00 Teatre

19:00 Cinema

19:30 Saló Rosa

12:00 Saló Rosa

19:00 Teatre

12:00 Cafeteria

18:30 Teatre

11:00 Cinema

18:00 Teatre

19:00 Cinema

19:00 Teatre

18:00 Teatre

11:00 Cinema

19:30 Saló Rosa

19:00 Teatre

11:00 Teatre

11:00 Teatre

19:00 Cinema

18:00 Teatre

09:45 Teatre

11:00 Teatre

21:00 Cafeteria

19:30 Saló Rosa

17:00 Esplanada

18:00 Teatre

Restaurant

19:00 Cinema

12:00 Saló Rosa

pàgina
4

4

4

10

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

8

9

9

10

10

10

10

20

10

11

11

11

12
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dia
19 de febrer

19 de febrer

22 de febrer

23 de febrer

24 de gener

25 de febrer

1 de març

2 de març

3 de març

4 de març

5 de març

9 de març

10 de març

11 de març

17 de març

20 de març

23 de març

24 de març

25 de març

26 de març

31 de març

9 d’abril

13 d’abril

14 d’abril

14 d’abril

15 d’abril

15 d’abril

22 d’abril

27 d’abril

28 d’abril

activitat
Manuel Moreno Punti - Concert Vermut

Playback - Musical

Higiene Postural - Xerrada - Marta Riera

Franc Guinart - Concert

Conversa en anglès

Angle mort - Teatre

Mozart-land - Teatre escolar (Ajuntament)

Tast de Vins (Bodega Torres i Restaurant La Lliga)

Eugénie Grandet - Cinema

Eva Sabater & Susanna Basart - Sopar musical

Mercat Figueter - Paradeta

J. A. Català: La fortuna de la vida - La Trama

La Lliga de jocs

Reus modernista - Sortida cultural

Suro - Cinema Cicle Gaudí

Exposició permanent de pintures

Figures històriques de Capellades: M. Gutiérrez- Xerrada 

Conversa en anglès

Jesucrist Superstar - Teatre musical 

Circus - Espectacle familiar (Xarxa)

Cinema internacional. Pel·lícula a concretar

L’ou de la Mona de Pasqua - Obsequi

Anna Busquets: Elements clau del món xinès - La Trama 

Cinema Cicle Gaudí. Pel·lícula a concretar

La Lliga de jocs

Una mirada al Modernisme. Exposició de les dones de l’AFC

Esbart Sant Martí - N9U - Dansa

Igualada Gospel Choir - Concert (Ajuntament)

La vetlla de les sirenes - M. Ventura - Presentació literària 

Conversa en anglès

hora i lloc
12:00 Cafeteria

18:00 Teatre

19:00 Saló Rosa

19:00 Sala Petita

19:30 Saló Rosa

19:00 Teatre

11:00 Teatre

20:30 Saló Rosa

19:00 Cinema

21:30 Cafeteria

Matí-Carrer Pilar

18:00 Teatre

19:30 Saló Rosa

08:00 Esplanada

19:00 Cinema

Saló Rosa

19:00 Sala Petita

19:30 Saló Rosa

19:00 Teatre

18:00 Teatre

19:00 Cinema

Horari Cafeteria

18:00 Teatre

19:00 Cinema

19:30 Saló Rosa

12:00 Saló Rosa

19:00 Teatre

19:00 Teatre

19:00 Sala Petita

19:30 Saló Rosa

pàgina
12

12

13

13

20

13

14

14

14

15

15

15

20

16

16

16

17

20

17

17

18

18

18

18

20

19

19

19

19



Quinto de Cap d’any
Diumenge 8 de gener 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. 

Banda de l’Escola de Música
Concert. Diumenge 8 de gener. 18:00.  Teatre La Lliga.  Socis 9€. No 
socis 12€.  Entrades a taquilla el mateix dia a partir de les 17:30. 
Durada aproximada: 1h 15min.

La Banda de l’Escola de Música de Capellades té com a objectiu 
principal fomentar la formació musical en grup. Són alumnes i 
músics en general de diferents procedències i edats, que procuren 
gaudir i aprofundir la música instrumental. En aquesta ocasió, la 
banda i el grup Happy-band ens oferiran un concert amb temes 
nadalencs clàssics i de swing.

L’emperadriu rebel 
Cinema. Divendres 13 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 amb targeta.  No 
recomanada per a menors de 12 anys. Versió doblada al català. 
Durada 1h 52min.

El Nadal de 1877, Isabel d’Àustria (Sissí), celebra el seu 40è aniversari. 
Primera dama d’Àustria, dona de l’emperador Francesc Josep I, no té 
dret a expressar-se i s’ha de mantenir bonica i sempre jove en el seu 
paper d’emperadriu. Per satisfer aquestes expectatives, adopta un 
estricte règim de dejuni, exercicis, perruqueria i medició diària de la 
seva cintura. Asfixiada per aquestes convencions, i amb un desig 
voraç de saber i de vida, Isabel es rebel·la cada cop més contra 
aquesta imatge. 4



Joan Guarro Bars
Exposició de pintures. Inauguració dissabte 14 de gener a les 12:00. 
Saló Rosa. Exposició fins al 12 de febrer. Horaris de cafeteria de 8:30 
a 21:00.

En Joan va començar la seva afició al dibuix de la mà d’en Josep 
Costa i Solé  des de ben petit.  És un pintor i dibuixant autodidacta, 
amb un estil molt propi i personal, que ell mateix defineix com a 
“naïf”.  El joc amb els colors, de gust molt contrastat, fa que les seves 
pintures, sense censura i sobre formats molt especials, tinguin la 
seva signatura única.

Star! El musical
Dansa. Dissabte 14 de gener. 19:00. Teatre La Lliga. Preu 5€. Venda 
d’entrades Escola de Dansa Dance & Fun i a taquilla el mateix dia a 
partir de les 18:30.

El musical està basat en els anys 70. Un grup de música amateur es 
presenta a un concurs per triomfar i aconseguir un contracte 
musical, però no guanyen. Ara bé, un manager d’estrelles els veu 
actuar i vol contractar només una de les components, que accepta. 
Però aviat s’adona que amb la fama i els diners no n’hi ha prou per ser 
feliç. 

Lajúlia
Concert vermut. Diumenge 15 de gener. 12:00. Cafeteria La Lliga. 
Entrada: consumició. 

Lajúlia és un duet de pop d’autor format per  Carol Romero, que 
escriu les lletres i posa la veu, i Jordi Picas, guitarra i compositor de la 
música. Des del 2019 s’endinsen en un corrent que no volen que 
desaparegui: la nova cançó catalana dels 60, amb versions de temes 
emblemàtics d’aquella època. Han tret al mercat el disc “Primer plat” 
i volen difondre la música i la cultura catalana i reforçar la lluita per la 
defensa de la llengua. 5



El llarg dinar de Nadal
Teatre amb el Grup Teatral de Capellades. Diumenge 15 de gener 
18:30. Teatre La Lliga. Socis 9€. No socis 12€. Entrades online a 
entrapolis.cat i el mateix dia mitja hora abans a taquilla. Durada: 1h.    

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, con si la vida fos 
un llarg dinar de Nadal”. El temps passa i la vida hi va de bracet. 
Humana, tendra, emotiva…

Cicle Gaudí escolar 
Cinema escolar per a 3r d’ESO. Dimecres 18 de gener. 11:00. Cinema 
La Lliga. Sessió per a l’Institut Molí de la Vila i l’Escola Mare del Diví 
Pastor. Projecció de la pel·lícula La vida sense la Sara Amat, amb un 
col·loqui després de la pel·lícula i materials didàctics per treballar el 
film a l’aula. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió original 
en català.

Jordi Llorens: Birmània, el regne del somriure 
etern
La Trama. Conferència-col·loqui. Dijous 19 de gener. 18:00. Teatre La 
Lliga. Per assistir-hi, cal fer inscripció (vegeu pàg. 20). 
 
Jordi Llorens, reporter de viatges, ens proposa aquesta xerrada: “Al 
llarg dels diferents viatges, he conegut moltíssimes persones que 
han aparegut i desaparegut de la meva vida i l’únic record que te’n 
queda és una fotografia. Aleshores, ¿Per què no tornar després de 
molts anys per retrobar aquestes persones que han influït en el teu 
viatge i, de vegades, en la teva vida? Aquest és el cas del monjo 
birmà. Per això viatjarem junts a Birmània i coneixerem el país amb 
l’excusa de la recerca del monjo.”.  
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42 segundos
Cinema Cicle Gaudí. Divendres 20 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 amb 
targeta. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió original en 
castellà. Durada 1h 46min.

Quan falten pocs mesos pels Jocs Olímpics de Barcelona, la selecció 
espanyola de waterpolo té tots els números per passar sense pena 
ni glòria. No estan preparats i necessiten un cop d’efecte  si no volen 
fer el ridícul jugant a casa seva. Aquest revulsiu arriba en forma de 
nou entrenador amb fama de dur i amb tècniques de treball més que 
qüestionables. Per si no n’hi hagués prou amb això, la selecció té dos 
líders enfrontats per la seva manera d’entendre aquest esport: Manel 
Estiarte I Pedro García Aguado. 

El llarg dinar de Nadal (2a representació)
Teatre amb el Grup Teatral de Capellades. Dissabte 21 de gener 
19:00. Teatre La Lliga. Socis 9€. No socis 12€. Entrades online a 
entrapolis.cat i el mateix dia mitja hora abans a taquilla. Durada: 1h.    

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, con si la vida fos 
un llarg dinar de Nadal”. El temps passa i la vida hi va de bracet. 
Humana, tendra, emotiva…                                                                           

Un mag en conserva
Espectacle familiar. Diumenge 22 de gener. 18:00. Teatre La Lliga. 
Preu entrades 5€. Entrades online a entrapolis.com

La Xarxa presenta Un mag en conserva, que és l’últim espectacle de 
l’il·lusionista Isaac Jurado, un mag una mica boig i despistat però molt 
divertit.
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Cicle Gaudí escolar
Cinema escolar per a 4t d’ESO. Dimecres 25 de gener. 11:00. 
Cinema La Lliga. Sessió per a l’Institut Molí de la Vila i l’Escola 
Mare del Diví Pastor. Projecció de la pel·lícula Mediterráneo, amb 
un col·loqui després de la pel·lícula i materials didàctics per 
treballar el film a l’aula. No recomanada per a menors de 12 anys. 
Versió original en català.

Impasse, sense eixida
Teatre. Dissabte 28 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 amb targeta. Durada 1h 15min.

El Coverol, grup de Les Franqueses del Vallès, presenta una obra 
de creació pròpia. Què passa si cites tot un seguit de persones 
diverses en un espai tancat?  Faran un recorregut des de la 
infantesa fins a l’edat adulta, on els obstacles, la incertesa, les 
ganes de fer i de desfer predominen, combatent les adversitats i 
gaudint dels moments més màgics que viuran. Un espectacle ple 
de veritat i de vida.  

Assemblea anual de socis de La Lliga
Assemblea ordinària. Diumenge 29 de gener. 11:00. Teatre La 
Lliga.

Trobada anual de les persones associades a l’entitat per informar, 
comentar i acordar els temes que més ens interessen. Tothom hi 
és convidat 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 que vinguin. 
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La motxilla de l’Ada
Teatre escolar - Cicle Mitjà. Dimecres 1 de febrer. 11:00. Teatre La 
Lliga. 

Un espectacle TRANSformador que parla de la valentia per mostrar 
la pròpia identitat.  Aquesta és la història de l’Adam, que decideix 
desfer-se de la motxilla que tant li pesa i no el deixa ser qui és, i de 
la «m» del seu nom, per poder realitzar-se com a persona.   Un 
espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de 
nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble potser ha de canviar 
definitivament. Companyia Teatre al detall.

As bestas
Cinema. Divendres 3 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 amb 
targeta. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió original en 
castellà. Durada 2h 17min.

Antoine i Olga són una parella francesa que es va instal·lar fa temps 
en un llogaret de l’interior de Galícia. Allà porten una vida tranquil·la, 
malgrat que la seva convivència amb els vilatans no és tan idíl·lica 
com voldrien. Un conflicte amb els seus veïns, els germans Anta, 
farà que la tensió creixi fins  arribar a un punt de no retorn.

Bunji. La petita coala
Teatre familiar. Festa Major d’hivern, Santa Dorotea. Diumenge 5 de 
febrer. 18:00  Teatre La Lliga. Entrada lliure. 

Festuc Teatre ens presenta la Bunji, una coala que viu en un bosc 
d’eucaliptus. Quan tothom està dormint, ella vol jugar, descobrir, 
enfilar-se. Un espectacle de teatre i titelles amb una escenografia 
sorprenent i dues intèrprets que a través de la narració, els diàlegs i 
algunes cançons, captivaran el públic des del primer moment.
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L’arc de Sant Martí i la lluna
Teatre escolar - Educació Infantil. Dimecres 8 de febrer. Dues 
sessions: 9:45 i 11:15. Teatre La Lliga. Companyia La mà de l’artista.

Un espectacle que convida els més menuts a preguntar-se sobre la 
relació amb ells mateixos. Una faula sobre com podem aprendre a 
valorar les nostres peculiaritats explicada a través dels titelles.

Sopem lligats amb Marta Sagarra
Sopar i conversa. Dijous 9 de febrer. 21.00. Cafeteria-restaurant La 
Lliga. Preu sopar: 18€ socis, 20€ no socis. Inscripcions i pagament al 
restaurant fins al 4 de febrer.

Marta Sagarra és metgessa especialista en Medicina Familiar i 
Comunitària. Nascuda a Vilanova i la Geltrú el 1978, viu a Igualada 
des del 2007 i treballa al CAP de Capellades com a metge de família. 
Del 2010 al 2013 va ser directora de l’Atenció Continuada d’Urgències 
Territorial de l’Anoia d’Atenció Primària. És instructora de Reanimació 
Cardiopulmonar del Consell Català de Ressuscitació des del 2011. 
Des del 2013 és la directora del CAP de Capellades. Des del 2019 és 
també patrona de la Fundació Consorts Guasch.

Terra Baixa (Reconstrucció d’un crim)
Sortida al teatre a Barcelona (TNC). Dissabte 11 de febrer. 19:00. 
Sortida de l’esplanada amb autocar a les 17:00. Preu de l’entrada + 
autocar 35€ socis, 45€ no socis. Entrades online a societatlalliga.cat 
o al telèfon 722673649. Reserves limitades per ordre d’inscripció. 
Durada 2h 30min.

Terra Baixa és, per sobre de tot, una obra de teatre d’emoció 
trepidant, que llisca des del drama rural cap a la tragèdia romàntica. 
El bé triomfa sobre el mal, la virtut sobre el vici… Darrere del crim 
passional d’en Manelic batega clarament un drama social que, llegit 
des del segle XXI, anticipa de moltes maneres la història del segle 
XX: la lluita de classes, la Guerra Civil i tantes altres lluites socials dels 
nostres temps. 
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Montse Barderi: La importància de la cultura per 
a molts dels problemes del present
La Trama. Conferència-col·loqui. Dijous 16 de febrer. 18:00. Teatre La 
Lliga. Per assistir-hi, cal fer inscripció (vegeu pàg. 20).

Montse Barderi, filòsofa i escriptora, ens parlarà de la cultura, que és 
alguna cosa més que entreteniment, encara que ens faci passar molt 
bones estones. Pensarem com la cultura enforteix la democràcia, 
així com les nostres capacitats cerebrals. I també com la cultura és el 
millor antídot per un món accelerat i ple d’informació-eslògan a 
través de les xarxes. I que la lectura té un paper fonamental en les 
nostres vides. 

Dijous Llarder
Dinar. Dijous 16 de febrer. Restaurant La Lliga. Preu 14,50€ socis, 
16,00€ no socis. Podeu reservar taula trucant al telèfon  938012590. 

Menú especial al migdia al Restaurant La Lliga, amb menges típiques 
del dia: xató, truites, botifarra, mongetes i coca de llardons.  

Un año, una noche
Cinema Cicle Gaudí. Divendres 17 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 amb 
targeta. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió original en 
francès amb subtítols en català. Durada 2h.

Ramón i Céline són una jove parella que estan al local Bataclan de 
París la nit del 13 de novembre de 2015. Durant l’assalt terrorista, tots 
dos aconsegueixen, cadascú per la seva banda, entrar al camerino 
dels músics i refugiar-se allà. En sortir ja no són els mateixos. I no 
saben si podran tornar a ser-ho… És una adaptació cinematogràfica 
basada en el llibre “Paz, amor y Death metal” de Ramón González, 
supervivent de l’atemptat terrorista en la sala de concerts Bataclan 
de París.
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Neus Aguilera Vilamajó
Exposició de fotografies. Inauguració dissabte 18 de febrer a les 
12:00. Saló Rosa. Exposició fins al 19 de març. Horaris de cafeteria de 
8:30 a 21:00.

Neus Aguilera és membre de l’AFOC (Agrupació Fotogràfica el 
Castell de La Pobla de Claramunt) i creu que “la fotografia té la 
capacitat de remoure records i transmetre sentiments. I això és el 
que he pogut comprovar i experimentar al llarg dels anys darrere 
l’objectiu”.  L’any 2019 va viatjar a l’Índia i és a través d’aquesta 
exposició “Índia - Rajasthan” que ens vol transmetre els sentiments 
viscuts en aquell viatge captivador on va viure experiències difícils 
d’explicar amb paraules.

Manuel Moreno Punti
Concert vermut. Diumenge 19 de febrer. 12:00. Cafeteria La Lliga. 
Entrada: consumició. 

Concert acordió solista. Manuel Moreno va fer els seus estudis 
d’acordió al Conservatori Superior de Música del Liceu. Amb motiu 
del seu 70è aniversari ens ofereix aquest concert amb músiques 
populars com tangos i havaneres, pas doble,  jotes, etc. Posa com a 
condició que l’import que obtindrà de l’entitat el destinarà 
íntegrament a Càritas de Capellades.     

Play Back 
Musical. Diumenge 19 de febrer. 18:00 Teatre La Lliga. Preu entrades 
socis 7,50€, 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 Il·lusió de l’Associació Vella Amistat d’Òdena 
ens ofereix un animat i variat espectacle de cançons de tots els 
temps, que són teatralitzades i a les quals es dona vida amb 
qualsevol gest o mirada i amb un acurat vestuari.
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Higiene postural
Xerrada. Dimecres 22 de febrer. 19:00. Saló Rosa. Entrada lliure.  

Margarita Riera, tècnica esportiva, ens parlarà de la higiene 
postural, un conjunt de normes en què l'objectiu  és mantenir la 
correcta posició del cos, sigui en quietud o en moviment i evitar 
possibles lesions. Cal aprendre a protegir la columna vertebral, 
evitar que es presentin dolors i disminuir el risc de lesions. 
Aprendrem a realitzar els esforços de la vida quotidiana per 
disminuir el risc de patir mals d'esquena.

Franc Guinart  “Cançons d’un riu on em vaig 
banyar”
Concert. Dijous 23 de febrer. 19:00. Sala Petita. Entrada lliure.

Franc Guinart, Francesc Torreguitart i Paula Alarcón ens 
presenten un viatge poètic i musical amb poemes de l’Anna 
Mesegué i música de Franc Guinart.

Angle Mort
Teatre.  Dissabte 25 de febrer. 19:00. Teatre La Lliga.  Socis 15€. 
No socis 20€.  Entrades online a societatlalliga.cat i a taquilla el 
mateix dia a partir de les 18:30 amb targeta. Durada 1h 45 min.

A causa de la nova crisi, el cap d’una petita start-up d’èxit es veu 
obligat a prescindir d’un dels seus treballadors. Els cita a la sala 
d’espera del seu despatx i després els fa entrar un per un per 
entrevistar-los i acabar de prendre la difícil decisió ... però el que 
havia de ser una simple gestió es complica ràpidament de 
manera descontrolada i surrealista. Un divertit joc dramatúrgic de 
la companyia Versus-Text premiat i d'èxit.
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Mozart-land
Teatre escolar - Cicle Inicial. Dimecres 1 de març. 11:00. Teatre La 
Lliga.

Un concert espectacle de La Companyia del príncep Totilau, que 
convida el públic a endinsar-se en l’habitació de jugar del petit 
Mozart i de la seva germana Nannerl.  Quatre músics interpreten 
quatre quartets per a flauta de Mozart mentre tres actors 
titellaires escenifiquen amb màscares els contes populars que 
més van divertir el petit geni de Salzburg. 

Tast de vins  
Sopar i degustació. Dijous 2 de març. 20:30. Saló Rosa. Preu socis 
30€, no socis 35€. Reserves a Bodega Torres. 

Bodega Torres i Restaurant La Lliga ens proposen una nova 
degustació de vins amb sopar. Uns dies abans comunicarem la 
bodega participant en aquesta ocasió.

Eugénie Grandet
Cinema. Divendres 3 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 amb 
targeta. No recomanada per a menors de 7 anys. Versió original en 
francès amb subtítols en castellà. Durada 1h 43min.

Félix Grandet regna en la seva modesta casa, on la seva esposa i 
la seva filla Eugénie porten una existència lliure de distraccions. 
Extremadament avar, no veu amb bons ulls els pretendents que 
s’afanyen a demanar la mà de la seva filla. Res no hauria de 
malmetre la colossal fortuna que amaga a tothom. L’arribada 
sobtada del nebot de Grandet, un dandi parisenc orfe i arruïnat, 
posa potes enlaire la vida de la jove. L’amor i la generositat 
d’Eugénie cap al seu cosí enfonsaran el pare Grandet en una ira 
sense límits.
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Eva Sabater i Susanna Basart
Sopar musical. Dissabte 4 de març. 21:30. Restaurant La Lliga. Preu: 
consumició restaurant. 

Les pianistes Eva Sabater i Susanna Basart amenitzaran 
musicalment el sopar de vigília del Mercat Figueter, tocant el piano 
a quatre mans, amb músiques tranquil·les, entranyables i plenes de 
records. Recomanem reservar taula trucant al 938012590.  

Mercat Figueter
Paradeta. Diumenge 5 de març. Al matí al carrer Pilar, davant de La 
Lliga.

Quan arriba el segon diumenge de Quaresma, ens trobem El 
Mercat Figueter, o la Fira. Gairebé es pot assegurar que des del 
segle XVI se celebra a Capellades. Antigament durava tres dies i 
trobàvem grans parades amb postres d’hivern: 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. A més, us regalarem una bosseta de 
figues i podreu degustar moscatell. Us hi esperem!  

Joan A. Català: La fortuna de la vida
La Trama. Conferència-col·loqui. Dijous 9 de març. 18:00. Teatre La 
Lliga. Per assistir-hi, cal fer inscripció (vegeu pàg. 20). 

Joan Anton Català, Màster en Astronomia i Astrofísica i químic 
quàntic, afirma que som vius gràcies a multitud d'esdeveniments 
atzarosos que ha conjugat la natura des del mateix moment zero 
de creació de l'univers. En aquesta xerrada es repassaran algunes 
d'aquestes casualitats i es revisaran els esdeveniments que han 
convertit el planeta en un lloc idoni per a nosaltres. Es parlarà 
també de la resiliència de la vida, i com aquesta ha emprat grans 
extincions per tal de perdurar.  
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Reus Modernista i Cellers Augustus Forum
Sortida cultural. Dissabte 11 de març. Sortida de l’esplanada amb 
autocar a les 8:00. Preu de l’autocar +  visites + guies + dinar, 
degustació i visita al Celler: 63€ socis. 70€ no socis. Entrades 
online a societatlalliga.cat o al telèfon 722673649. Reserves 
limitades per ordre d’inscripció.    
 
Visita guiada a l’emblemàtic conjunt arquitectònic Institut Pere 
Mata i a continuació visita a  altres edificis modernistes de la ciutat: 
façanes Casa Gasull, Casa Rull, Dispensari Antituberculós. 
Acabarem la visita a Reus al Gaudí Centre (Centre d’interpretació 
dedicat a la figura d’Antoni Gaudí). Després, dinar gourmet als 
Cellers Augustus Forum on, a l’arribar,  farem un tast de vins i 
vinagres. Havent dinat, farem la visita explicativa als cellers.

Suro
Cinema Cicle Gaudí. Divendres 17 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 amb 
targeta. No recomanada per a menors de 12 anys. Versió original en 
català. Durada 1h 16min.

Helena i Iván es proposen construir una nova vida als boscos 
d’alzines sureres, però els seus diferents punts de vista sobre com 
viure a la terra emergeixen i desafien el seu futur com a parella.

Exposició permanent
Des del 20 de març fins al 10 d’abril.  Saló Rosa. Horaris de cafeteria 
de 8:30 a 21:00.

Exposició permanent de quadres cedits per l’Ajuntament, primers 
premis del concurs de pintura ràpida Joan Campoy.
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Figures històriques de Capellades - 
Ramon Romaní i Puigdengolas (1846-1898)
Conferència a càrrec de Miquel Gutiérrez. Dijous 23 de març. 19:00 
Sala Petita Teatre La Lliga. Entrada lliure.

Miquel Gutiérrez i Poch és doctor en Història econòmica i professor 
titular a la Universitat de Barcelona. Per obrir la via d’altres 
conferències sobre Figures històriques de Capellades, ens 
proposa  analitzar el paperer Ramon Romaní Puigdengolas, un dels 
industrials més importants de Catalunya de finals del segle XIX. El 
seu molí de Cal Violant proveïa una nodrida xarxa comercial amb 
tentacles per tot Espanya i una bona part dels governs 
llatinoamericans. 

Jesucrist Superstar
Teatre musical. Dissabte 25 de març, Dia Mundial del Teatre. 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. Durada 1h 50min.

L’Elenc Artístic Arbocenc, Creu de Sant Jordi 2017, amb trenta 
actors en escena, representa un dels espectacles musicals amb 
més ressò del panorama teatral. L’obra és una adaptació lliure dels 
Evangelis, en el context del moviment hippie. Basada en els últims 
set dies de la la vida de Jesús de Natzaret, transportada al segle XX, 
els personatges lluiten contra el sistema de classes i el poder 
corrupte. Un espectacle molt apropiat per aquests dies. Amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

Circus
Espectacle familiar. Diumenge 26 de març. 18:00. Teatre La Lliga. 
Preu entrades 5€. Entrades online a entrapolis.com

Una nova proposta de La Xarxa amb l’actor i titellaire Jordi Bertran, 
que ens porta un espectacle de titelles i pallassos.



Cinema internacional 
Cinema. Divendres 31 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 amb 
targeta. 

Comunicarem el títol per les xarxes socials i la web.

L’ou de la Mona de Pasqua
Diumenge 9 d’abril, de 8:30 a 21:00 passeu per la cafeteria.

Com cada any, tots els nens i nenes socis de l’entitat menors de 12 
anys, amb el seu carnet,  podran passar a recollir un Ou de Pasqua, 
obsequi  de La Lliga per als més menuts de la casa.    

Anna Busquets: Elements clau del món xinès
La Trama. Conferència-col·loqui. Dijous 13 d’abril. 18:00. Teatre La 
Lliga. Per assistir-hi, cal fer inscripció (vegeu pàg. 20).

Anna Busquets, doctora en Història i professora d’estudis xinesos a 
la UOC, ens plantejarà alguns dels elements clau que ajuden a 
entendre el món xinès i la seva evolució durant l'època imperial. 
D'una banda, es posarà el focus en l'organització imperial i la 
legitimació de l'emperador, i el paper cohesionador que ha jugat 
l'escriptura al llarg dels segles. De l'altra banda, es tindrà en 
consideració la importància del confucianisme i d'altres escoles de 
pensament, i la seva relació amb la societat xinesa.  

Cinema Cicle Gaudí
Cinema. Divendres 14 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 amb targeta. 

Comunicarem el títol per les xarxes socials i la web.
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Una mirada al Modernisme
Exposició de fotografies. Inauguració dissabte 15 d’abril a les 12:00. 
Saló Rosa. Exposició fins al 14 de maig. Horaris de cafeteria de 8:30 a 
21:00.

Exposició col·lectiva de les dones de l’Agrupació Fotogràfica de 
Capellades. Fotografies inspirades en diferents àmbits del moviment 
modernista.

Esbart Sant Martí
Dansa.  Dissabte 15 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 amb targeta. Durada: 1h 15min.

N9U és una proposta d'un dels esbarts amb més prestigi i qualitat del 
territori. Un viatge per l’aprenentatge, des de l’arrel i la terra, creixent 
amb força i vivint cada instant, perquè tot allò que ens vingui de n9u, 
no ens faci mai por. 

Igualada Gospel Choir
Concert de Sant Jordi. Dissabte 22 d’abril. 19:00. Teatre La Lliga. Preu 
entrades: socis 7,5€, no socis 10€. Entrades online a entrapolis.com i 
a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30. Durada: 1h 15 min. 

Sota la direcció de Pau Sastre i Laura Rojas, el grup va néixer al 2019. 
El gòspel el fascina perquè “el treball de veus pot arribar a ser màgic 
i el públic capta aquesta energia”.

La vetlla de les sirenes
Presentació literària. Dijous 27 d’abril. 19:00. Sala Petita. Entrada lliure. 
Presentarà l’acte el capelladí Francesc Guinart i Palet.

La igualadina Montse Ventura, poetessa i dibuixant de formació 
autodidacta, ens presentarà el seu llibre “La vetlla de les sirenes”, un 
recull de 20 poemes sobre temes diversos. Un univers màgic i ple de 



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

Veniu a compartir temps amb 
familiars i amics mentre construim 
ciutats a Carcassonne, fem un bon 
menú amb Sushi Go o intentem 
salvar l’Illa Perduda. Tothom trobarà 
un joc ideal!   

13 de gener
10 de febrer
10 de març
14 d’abril

Conduït per Laura Lorenzo i Gerard 
Palà

FUTBOL TV A LA LLIGA    
Pantalla gran al Saló Rosa, 
exclusiva per a les persones 
associades inscrites a l’activitat, i 
dues televisions a la cafeteria per a 
tota l’afició.
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CONVERSA EN ANGLÈS
Un divendres al mes de 19:30 a 21:00. 
Saló Rosa. Preu mensual: 6€ (socis) / 
10€ (no socis). Pagament mensual.

27 de gener - Ideas for improving mental 
health.
24 de febrer - FluentU … a TV resource 
for improving English.
24 de març - Do you believe in life after 
death?
28 d’abril - What is your favourite sport 
or activity for improving body health?

Professor: Bill Gudnanson

LA TRAMA
Una conferència-col·loqui mensual 
(d’octubre a juny) un dijous de cada mes 
a les 18:00 al teatre.
Per assistir-hi, cal fer inscripció online a 
societatlalliga.cat o bé al telèfon 
722673649. Preus tot el curs: socis 25€, 
no socis 30€.  És una Aula de Difusió 
Cultural associada a AFOPA.



IOGA I/O BARRE (fusió de ioga i 
ball) 
Dilluns 10:30 a 12:00   Ioga
Dimecres 10:30 a 12:00   Barre
Dimecres 16:30 a 18:00   Ioga

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

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

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

GANXET I PUNT
Dimarts 17:00 a 19:00

Preu mensual 12€ (Una sessió 
setmanal)
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CATALÀ PER A ADULTS
Dilluns 17:00 a 18:30

Preu mensual: 16€
Professora: Anna Elisabet Rigol

ESCACS PER A ADULTS
Dimarts 19:15 a 20:30

Preu tot el curs: 15€
Conduït per: Benigno Ramírez

BRIDGE
Grup avançat dijous 17:00 a 19:00
Grup iniciació divendres 17:00 a 
19:00

Preu tot el curs: 25€
Conduït per Benigno Ramírez

D’octubre a juny cursos permanents per als socis i sòcies de La Lliga. 



CURSOS

- Els cursos són del 3 d’octubre del 2022 al 30 de juny 
de 2023.

- Les inscripcions als cursos es poden fer a l’oficina els 
dimarts de 17:00 a 19:00, o al mòbil 722673649.  També 
podeu fer la inscripció assistint a 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 a les persones associades 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 únicament amb targeta de 

crèdit. 

- El cinema i espectacles de pagament organitzats per 

La Lliga són gratuïts per al jovent, fins a 17 anys. De 18 a 

20 anys la quota de soci és de 10€ l’any amb entrada 

gratuïta a tots els actes.  

- Funcions de teatre: no es permetrà l’entrada un cop 

començat l’espectacle.

- Variacions del programa: seran comunicades amb 

antelació per les diferents xarxes socials. 
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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

De dimarts a diumenge
 vine al nostre Restaurant!!!


