maig/juny
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maig/juny
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/06 maig
/19/20
ANEM
dissante

PREMIO AL DIRECTOR
POR MEJOR AUTORÍA
REVELACIÓN

al teatre

A ESPAÑA
NO LA VA
A CONOCER…

WICHITA.CO
Director: Víctor Sánchez Rodríguez

divendres dissabte

PRONÓSTICO
RESERVADO
Producció: Aplae (Assoaciació per les
arts escèniques de l’Eliana)

maig ANEM

al teatre

II MOSTRA
D’arts de carrer
DE L’ELIANA

12, 13 i 14 de maig 2017

maig

/03

dimecres

Cicle Dives: Catherine Deneuve

fòrum dels clàssics
del cinematògraf

REPULSIÓN

(Repulsión). Reino Unido, 1965.
Terror. Thriller. Drama. 115 min.
Director: Roman Polanski.

maig/juny

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Carol Ledoux és una bella i reprimida jove belga que viu amb la seua
germana Helen en un apartament de Londres. Carol experimenta
sentiments simultanis i contradictoris d'atracció i repulsió cap als hòmens,
per la qual cosa per a ella resulta tan incòmoda la relació que manté la seua
germana amb un home casat. Quan la parella se'n va de vacacions, Carol
comença a tindre al·lucinacions i la seua ment es trasbalsa.
Carol Ledoux es una bella y reprimida joven belga que vive con su hermana
Helen en un apartamento de Londres. Carol experimenta sentimientos
simultáneos y contradictorios de atracción y repulsión hacia los hombres, por
lo que para ella resulta tan incómoda la relación que mantiene su hermana
con un hombre casado. Cuando la pareja se va de vacaciones, Carol empieza
a tener alucinaciones y su mente se trastorna.

maig

/04

maig/juny

dijous

Centre Sociocultural

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Exposició de pintures a l'oli d'un grup de pintors i pintores alumnes de la
Universitat Sènior de Belles Arts de València que s'unixen per la seua
passió per pintar: oli, acrílic, aquarel·la, mixta…

exposició
Inauguració de l’Exposició

COL·LECTIU DE PINTORS I
PINTORES VALENCIANS,
APV
Artistes Politècnica de València

Del 4 fins el 16 de maig,
de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

Exposición de pinturas al óleo de un grupo de pintores y pintoras alumnos de
la Universidad Sénior de Bellas Artes de Valencia que se unen por su pasión por
pintar: aceite, acrílico, acuarela, mixta...

maig

/05

divendres

maig/juny

Espai coordinat per Lluís Andrés i Eva Montesinos
Sala debat Pep Torrent

trobades literàries

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Entre las muchas definiciones que tiene la literatura, tal vez la más acertada sea la de Borges.
“La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”. Porque los lectores queremos que el arte
de la palabra escrita nos haga soñar y que los escritores nos ofrezcan conocer otros mundos
imaginados pero siempre posibles.

VICENTE
MUÑOZ PUELLES

Interviene: Vicente Muñoz Puelles, escritor

Conferència
Presenta y modera:
Javier Sartí, escritor
Lluís Andrés, llibreter

Este hermoso trabajo es el que realiza el gran escritor Vicente Muñoz Puelles. Galardonado
con el Premio Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil, el Premio La Sonrisa Vertical de
Narrativa Erótica, el Premio Azorín, el Alfons el Magnànim, en tres ocasiones el Ciudad de
València y en otras tres el Premio de la Crítica. Además ha recibido otros muchos premios
internacionales por su trabaja literario. Tiene 206 títulos referenciados en el ISN. Un caso
excepcional en el panorama literario español.
Actualmente es miembro del Consell Valencià de Cultura.
Su última novela “El Último Manuscrito de Blasco Ibáñez” acaba de salir a la venta.
Vicente es el ejemplo perfecto de un escritor profesional que consigue dar alta calidad
literaria a todo lo que escribe.
En este Encuentro Literario hablaremos de la obra de Vicente Muñoz Puelles y también del
arte de escribir.
Además nos acompañará otro buen escritor Javier Sartí galardonado también con varios
premios literarios, buen conocedor del trabajo literario de Vicente y vecino de l’Eliana.
Una tarde perfecta para hablar de El Arte de la Literatura.

maig

/06

ANEM

al teatre

dissabte

maig/juny
VENDA D’ENTRADES: www.elientrada.es

Auditori Municipal

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

teatre

A ESPAÑA NO LA VA A
CONOCER…
WICHITA.CO
Director: Víctor Sánchez Rodríguez

PREMIO AL DIRECTOR POR
MEJOR AUTORÍA REVELACIÓN

19.30h

General 10€
Reduïda 8€

La célebre frase que Alfonso Guerra pronunció al final de la Transición da
título a esta obra, planteada en torno a dos generaciones de jóvenes en
una familia española de izquierdas.
En la primera parte, los hermanos Nadia e Iván se reúnen en la casa familiar
la noche de aquel octubre de 1982 en la que Felipe ganaría las elecciones
consiguiendo 202 diputados para el PSOE. Acompañados de sus parejas,
deberán decidir qué hacer con su madre, una mujer que ha dedicado su
vida a la causa comunista y que, viendo fracasar su proyecto, parece haber
perdido la cabeza. ¿Qué lugar reservará a sus padres un país entregado al
futuro y a la celebración?
Los hijos de aquellos jóvenes protagonizan la segunda parte de “A
España…”, esta vez en los últimos años de la presente década, otra vez en
un contexto de renovación política. La abuela ya ha fallecido y una nueva
hornada de treintañeros —cuatro primos— se cita en la casa abandonada.
De nuevo deberá dilucidarse el destino de ese espacio, repleto de
simbolismo y memoria. Quizá los viejos ideales puedan arrojar luz sobre
las inconsistentes vidas de los protagonistas.

maig

/07

diumenge

maig/juny

Organitzat per l’Escola Coral de l’Eliana
Auditori Municipal

concert

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

En aquesta ocasió, participarà la Coral Stma. Trinidad de València (dirigida
per Carmina Moreno) l'Escola Coral de Quart de Poblet (dirigida per Jordi
Blanch) i l’Escola Coral de l’Eliana (dirigida per Neus Fuster, Christian García,
Clara Martínez, Júlia Navarro, Pilar Silvestre i Anna Torrent).

II TROBADA
DE CORALS JUVENILS

maig

/07

diumenge

cicle mujeres cineastas

maig/juny

Espai coordinat per Ramón Alfonso
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Un escriptor alcohòlic es disposa a estrenar la seua primera obra en
Broadway, però la preparació comporta un excés de treball que prompte li
crega problemes matrimonials.

TUYA PARA SIEMPRE
(Merrily We Go To Hell). EEUU, 1932.
Drama. Blanco y negro. 78 min.
Directora: Dorothy Arzner.

Un escritor alcohólico se dispone a estrenar su primera obra en Broadway,
pero la preparación conlleva un exceso de trabajo que pronto le crea
problemas matrimoniales.

maig

/10

dimecres

Cicle Dives: Verónica Lake

maig/juny

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

fòrum dels clàssics
del cinematògraf

ME CASÉ CON
UNA BRUJA

(I Married a Witch). EEUU,1942.
Comedia, 105 min.

18.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Segle XVII. Quan Jennifer, acusada de bruixeria, està a punt de ser cremada
en la foguera, llança una maledicció sobre el seu acusador: tots els seus
descendents seran infeliços en els seus matrimonis. En 1942, Wallace
Wooley, alhora que es presenta com a candidat a governador, està
preparant la seua boda amb la presumida Estelle Masterson. Un raig
colpeja l'arbre junt amb el que va ser cremada la bruixa i esta cobra vida.
Des de llavors, intentarà arruïnar la vida de Wallace.
Siglo XVII. Cuando Jennifer, acusada de brujería, está a punto de ser quemada
en la hoguera, lanza una maldición sobre su acusador: todos sus
descendientes serán infelices en sus matrimonios. En 1942, Wallace Wooley, al
mismo tiempo que se presenta como candidato a gobernador, está
preparando su boda con la presumida Estelle Masterson. Un rayo golpea el
árbol junto al que fue quemada la bruja y ésta cobra vida. Desde entonces,
intentará arruinar la vida de Wallace.

maig

/12

maig/juny

divendres
Centre Sociocultural

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Sempre he conservat les imatges primigènies, que han estat referent en la
meua actitud vital, són els records d’un xiquet, delerós d’aprendre les
paraules i experiències que, els majors del vell barri de Russafa, i la seua
Horta, m’ensenyaven dia a dia.

presentació llibre

PRESENTACIÓ DEL
POEMARI: MANDUCARE
de Víctor Iñúrria

Torne a veure’m en Russafa,
aquella que en ser menut
ma existència bressolà,
i amb les hortes que ens voltaven,
llengua i costum em donà.
Víctor Iñúrria, abril 2017

maig
II MOSTRA
D’arts de carrer
DE L’ELIANA

maig/juny

12, 13 i 14 de maig 2017

DIVENDRES 12 DE MAIG

off

18.00h Julieta XLF

ART PICTÒRIC URBÀ

Espectacle estàtic.
Plaça de l'Església

off

Celebració dels XX anys del Taller Artesano de l’Eliana. Pintura mural a
càrrec de l’artista valenciana experta en postgrafiti.

20.00h Associació Teatreliana

ESPERANT BECKETT

Espectacle estàtic.
Plaça del País Valencià

Hi havia una vegada una sèrie de clowns que buscaven a Samuel Beckett,
o millor dit: erase una vegada uns músics que buscaven a Samuel Beckett,
però es van trobar amb els seus personatges, o potser va ser diferent.

21.00h Agente del Kaos

LA SENDA
DEL MALABARISTA

Espectacle estàtic.
Plaça de l'Església

La senda del malabarista és un viatge al llarg de les tècniques malabars de
tot el món… a la recerca de tècniques escèniques i les seues expressions
artístiques que descobreixen la capacitat humana de manipular objectes.
Tot un entramat que envolta les arts malabars guiades per un… explorador…
un malabarista… un bufó.

DISSABTE 13 DE MAIG

espectacle nominat

19.00h La Fam

23.30h Maduixa Teatre

Espectacle itinerant
Inici i final: carrer Puríssima

Espectacle estàtic
Plaça d’Europa

THE WOLVES

Espectacle de teatre itinerant, amb música en directe, on 4 brokers del
Wall Street (xanquers) recorren els carrers a ritme de Funky i on exerciran
una peculiar jornada laboral.
Recorregut: c/ Puríssima, c/ Molí, c/ Major, c/ Santa Teresa, c/ Palacio,
c/ Ave María, c/ General Pastor, c/ Marqués de Cáceres, c/ Molí,
c/ Puríssima.

MULÏER

Tota dona alberga al seu interior una naturalesa salvatge i instintiva que les
diferents civilitzacions s’han esforçat a domesticar al llarg de la història.
Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques que, a partir de la poètica dels
límits corporals, el moviment, la força i les emocions, pretén retre un
homenatge a totes les dones que durant segles i segles d’opressió han lluitat i
segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret
de ballar i córrer lliurement pels carrers i places de la nostra societat.

00.30h K de Calle
20.00h CIA. La Tal

THE INCREDIBLE BOX

Espectacle estàtic
Plaça del País Valencià

Quan es va estrenar, fa 150 anys, THE INCREDIBLE BOX va ser un èxit.
Ara, el director i dos excèntrics ajudants intenten mantindre la grandiositat
del Show. Però la genialitat no s’hereta, encara que potser, al final de tant
intentant ser els magnífics ho aconseguiran.

RAINBOW INVADERS

Espectacle itinerant
Inici: Plaça d’Europa
Final: Plaça del País Valencià

Incorporant elements propis del llenguatge teatral i de carrer, van creant un
espectacle visual, realitzant animacions en contacte directe amb el públic,
impregnant els carrers amb els seus elements "invasors".
Recorregut: Plaça d’Europa, c/ Del parc, c/ El Rocío, c/ Begoña, c/ Francisco
Alcayde, c/ Ave María, c/ Puríssima, Plaça del País Valencià.

23.00h A Tempo Dansa

#DETRACA

Espectacle estàtic
Plaça d’Europa

Una ballarina, la participació del públic i l’olor de pólvora són els ingredients
d'aquesta peça que reflexiona d'una manera tendra i poètica sobre els
refugiats i de com ens posicionem davant d'aquest problema de traca.

II MOSTRA
D’arts de carrer
DE L’ELIANA

12, 13 i 14 de maig 2017

DIUMENGE 14 DE MAIG

II MOSTRA
D’arts de carrer
DE L’ELIANA

12, 13 i 14 de maig 2017

12.00h K de Calle

19.00h Scura Splats

Espectacle itinerant
Inici: Plaça del País Valencià
Final: Passeig Secondo Baldí (Parc)

Espectacle itinerant
Inici: Plaça del País Valencià
Final: carrer Puríssima

RAINBOW INVADERS

Incorporant elements propis del llenguatge teatral i de carrer, van creant un
espectacle visual, realitzant animacions en contacte directe amb el públic,
impregnant els carrers amb els seus elements "invasors".
Recorregut: Plaça del País Valencià, c/ Verge del Carme, c/ Marqués de
Cáceres, c/ Molí, c/ Major, c/ General Pastor, Passeig Secondo Baldí
(Parc).

SATSUMA 3.0

La Rosa dels Vents ha desaparegut a causa de les lluites dels humans. El caos
s'ha apoderat del planeta i la solució la tenen els buscadors, uns enigmàtics
personatges que habiten l'interior de la Terra i busquen la Rosa. El públic
guiarà pel laberint dels carrers de la ciutat a els buscadors que finalment la
trobaran amagada a la panxa del Mussol d'Atenea.
Recorregut: Plaça del País Valencià, c/ Crist del Consol, c/ Forces Armades,
c/ Major, c/ General Pastor, c/ Puríssima.

13.00h Eddy Eighty

THE POWER OF THE 80'S

Espectacle estàtic
Passeig Secondo Baldí (Parc)

El canvi és possible: "Només hem de tornar arrere i escoltar el que ens
van dir els 80's". De pare domador de foques i mare costurera, Eddy
Eighty es va criar viatjant i des de jovenet sempre va tindre un son: portar la
música dels 80 al món del circ. Amb tècniques com equilibris, malabars,
verticals, dansa... sorprendrà el públic creant un ambient d'humor, amor i
participació.

20.00h Arritmados

MENÁS A TRUÁ

Espectacle estàtic
Plaça del País Valencià

Quant estaries disposat a fer per a aconseguir l'èxit?
Acrobàcies espectaculars i equilibris vertiginosos!
Amor i desamor! Foc, travestisme, glamour i patetisme!
La història de com va ser perdre-ho tot ...

maig

/17

dimecres

maig/juny

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle Dives: Joan Fontaine

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

fòrum dels clàssics
del cinematògraf

CARTA A UNA
DESCONOCIDA

(Letter from an unknown woman). EEUU,1948.
Romance. 90 min.
Director: Max Ophüls.

18.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Viena, 1900. Stefan Brand, un famós pianista, rep una carta d'una dona
amb qui va mantindre, en el passat, una relació amorosa que ja no recorda.
Llisa és per a ell una desconeguda, algú que ha passat per la seua vida
sense deixar empremta. I, no obstant això, ella seguix apassionadament
enamorada d'aquell jove músic que va conéixer quan era encara una
adolescent.
Viena, 1900. Stefan Brand, un famoso pianista, recibe una carta de una mujer
con quien mantuvo, en el pasado, una relación amorosa que ya no recuerda.
Lisa es para él una desconocida, alguien que ha pasado por su vida sin dejar
huella. Y, no obstante, ella sigue apasionadamente enamorada de aquel
joven músico que conoció cuando era aún una adolescente.

maig

/18

maig/juny

dijous

Centre Sociocultural

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

exposició
Inauguració de l’Exposició

EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA
RAFEL
Rafael Alfonso Navarro

Del 18 de maig fins a l’1 de juny,
de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

19.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Interessant, exposició antològica (1987-2017) del pintor RAFEL, en la que
podrem contemplar tres esbossos de treball: L'Informalisme abstracte;
l'obra matèrica-collage i obres que forgen el pop-art.
En l’acte inaugural comptarem amb l’actuació del Cor de Cambra l'Eliana.
Interesante, exposición antológica (1987-2017) del pintor RAFEL, en la que
podremos contemplar tres esbozos de trabajo: El informalismo abstracto; la
obra matérica-collage y obras que forjan el pop-art.
En el acte inaugural contaremos con la actuació del Cor de Cámara
l'Eliana.

maig

/19-20
divendres dissabte

ANEM

al teatre

teatre

maig/juny

RESERVA I VENDA: aplaeleliana@gmail.com
Donatiu
General 7€
Auditori Municipal
19.30h
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1
Reduïda 5€

PRONÓSTICO
RESERVADO

Producció: Aplae (Assoaciació per les
arts escèniques de l’Eliana)
Direcció: Rosa Gavara i codirecció: Miki Garófalo
Actors i actrius del repartiment:
Javier Rodrigo, Pepe Mayor, Niké Oliete, Marta Sol, Josel
Zaya, Sofía Torró i Martí Navarro.

Se ha producido un robo. El autor del mismo tiene un accidente cuando
huye en bicicleta con el botín y se debate entre la vida y la muerte en la
cama de un hospital de la sanidad pública. La visita de unos hermanos
extraviados en el tiempo, la presencia de su cómplice y la sagacidad de un
comisario que pone en conocimiento de los presentes la existencia de un
cuantioso botín desencadenarán los acontecimientos hacia un desenlace
sorprendente del que ni siquiera se librarán el médico y la enfermera.

maig

/21

diumenge

cicle mujeres cineastas

maig/juny

Espai coordinat per Ramón Alfonso
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Lene tiene una hija con Hans mientras él llora en el frente al matar civiles a
sangre fría durante la Segunda Guerra mundial. Al ser invadida Alemania,
la mujer es violada por los soldados rusos.

ALEMANIA,
PÁLIDA MADRE

(Deutschland bleiche mutter) Alemania, 1980.
Drama. Color. 123 min.
Directora: Helma Sanders-Brahms.

Lene tiene una hija con Hans mientras él llora en el frente al matar civiles a
sangre fría durante la Segunda Guerra mundial. Al ser invadida Alemania, la
mujer es violada por los soldados rusos.

maig

/24

dimecres

Cicle Dives: Jean Simmons

maig/juny

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

fòrum dels clàssics
del cinematògraf

CARA DE ÁNGEL
(Angel face). EEUU, 1952.
Cinema negre. 91 min.
Director: Otto Preminger.

18.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Frank Jessup és un infermer d'urgències que va a una mansió per a atendre
la senyora Tremayne que, sembla ser, ha intentat suïcidar-se. No obstant
això, ell sospita que en realitat algú ha intentat assassinar-la. Allí coneix
també Diane, la fillastra de la senyora Tremayne, una jove delicada, sensual
i un tant inestable, davant de la que cau rendit immediatament.
Frank Jessup es un enfermero de urgencias que va a una mansión para
atender a la señora Tremayne que, parece ser, ha intentado suicidarse. No
obstante, él sospecha que en realidad alguien ha intentado asesinarla. Allí
conoce también a Diane, la hijastra de la señora Tremayne, una joven
delicada, sensual y un tanto inestable, ante la que cae rendido
inmediatamente.

maig

/28

maig/juny

diumenge
Auditori Municipal

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Primera part: Banda de “Los Silos de Burjassot”.
Segona part: Banda Simfònica de la Unió Musical de l’Eliana.

música

FESTIVAL
DE BANDES 2017

maig

/31

dimecres

Cicle Dives: Mae West

maig/juny

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

fòrum dels clàssics
del cinematògraf

NO SOY NINGÚN ÁNGEL
(I'm no angel). EEUU, 1933.
Comèdia. 87 min.

18.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

L'estrela d'un circ, exuberant i interessada, manté aventures constants amb
hòmens rics però quan coneix a un playboy milionari no pot evitar
enamorar-se d'un altre. Film de gran èxit en què Mae West va tindre tot el
control sobre el guió, director i repartiment. Com no podia ser d'una altra
manera i donat el seu protagonisme, es va genera una notable polèmica.
La estrella de un circo, exuberante e interesada, mantiene aventuras
constantes con hombres ricos pero cuando conoce a un playboy millonario
no puede evitar enamorarse de otro. Film de gran éxito en que Mae West
tuvo todo el control sobre el guión, director y reparto. Como no podía ser de
otra manera y dado su protagonismo, se generó una notable polémica.

06/juny

maig/juny
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festival

/10

/25

KOBENA AND
KO AFROJAZZ/

CONCERT DE L’ESCOLA
CORAL L’ELIANA

dissabte
MÚSIQUES DEL MÓN

festival
estiu a la torre

/03 juny

dissabte
CONCERT INAUGURAL
Pop/Rock
PRESENTACIÓ DEL SEU NOU DISC
De espaldas a la ciudad

LOSINO/

BADLANDS/
Country/Bluegrass

Highlife African Rythms Jazz and Soul

/17

dissabte
MÚSIQUES DEL MÓN

LA TROCAMBA
MATANUSCA/

Música Balcànica, Klezmer i Gypsi

/24

dissabte
MÚSIQUES DEL MÓN

MUSICANTS/
Música Mediterrània

diumenge
CONCERT D’ESTIU

/CONCERT
30
DEL COR
divendres

DE L’ELIANA

/23/24/25

divendres dissabte diumenge
Cinema de cap de setmana

VILLAVICIOSA
DE AL LADO

juny

juny

/01
dijous

maig/juny

Organitza
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

Presentació llibre

ENCARA NO ÉS TARD
Autor: Andreu Escrivà
Presenten i moderen:
Antoni Ferrer i Jesús Navarro

Conferència

19.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

El canvi climàtic és el major problema ambiental del segle XXI, però ... sabem
què implica açò realment? Prendre consciència és posar en dubte el que
sabem i pensem. És parlar de canvi i d'incertesa. Aquesta obra parteix de la
preocupació evident pel que significa el calfament global, però també el
coneixement que tenim és fragmentari, parcial i sovint incorrecte. Açò
provoca, en gran manera, que no s'adopten les accions necessàries. Este llibre
ens ajuda a entendre com està canviant el món que ens envolta, i quin és el
nostre paper en el canvi, però també en les possibles solucions, combinant un
missatge esperançador amb advertències realistes perquè s'impulsen accions.
Res està perdut. Perquè encara no és tard i un món millor no sols és necessari,
sinó també possible.

juny

/02

divendres

maig/juny

Organitza
Centre Sociocultural

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Comptarem amb la sèrie d’il·lustracions: "Cómicos del cine español” de
l’il·lustrador Antonio Chumillas "Chumi.

Presentació
llibre
lliurament premis

LLIURAMENT DEL
I CONCURS DE GUIONS
DE LLARGMETRATGE DE
COMÈDIA LA TRACA
EDAV- VILA DE L’ELIANA 2017

juny

/02

maig/juny

divendres

concert

Església
Mare de Déu del Carme

20.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Per què només poesia o només música? Per què no fusionar ambdós arts
en un únic concert i en un concert únic? Un concert ple d'emocions de la
mà de Bécquer, Hernández, Neruda, Estellés...

COR DE CAMBRA DE
L’ELIANA

Per què només poesia o només música?

¿Por qué solo poesía o solo música? ¿Por qué no fusionar ambas artes en un
único concierto y en un concierto único? Un concierto lleno de emociones de
la mano de Bécquer, Hernández, Neruda, Estellés...

juny

/03
dissabte

cors al carrer

maig/juny

Organitza: Cor de la Unió Musical de l’Eliana
Inici:
Plaça del País Valencià

V TROBADA DE CORS AL
CARRER VILA DE L’ELIANA
2017
Presència de deu agrupacions corals
Col·laboren:
Regidoria de Cultura
Regidoria de Seguretat Ciutadana

18.00h

Pels carrers
de l’Eliana

Per cinc anys consecutius, la Trobada de Cors al Carrer Vila l'Eliana, enguany
comptarà amb la presència de deu agrupacions corals: Coral Polifònica
Valentina; Orfeó Suecà; Orfeón de la Mancha; Grup Polifònic Unió Musical
Benaguasil; Coro Helios; Coral València Médica; Coral Tarazonera; Coral
Renàixer; Coral CAM Santa Cecília de Foios i el Cor de la Unió Musical de
l'Eliana, fet que reunirà a més de 450 cantaires recorrent els carrers de
l'Eliana, la qual cosa significarà una de les majors concentracions de
MÚSICA CORAL de la Comunitat Valenciana.

juny

/03
dissabte

festival
maig/juny

CONCERT INAUGURAL
Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

22.30h

General 5€
Reduïda 4€

Losino

festival
estiu a la torre

LOSINO/Pop/Rock

PRESENTACIÓ DEL SEU NOU DISC
De espaldas a la ciudad

BADLANDS/Country/Bluegrass

Losino ens presenta “De espaldas a la ciudad”, un disc amb el qual es presenta i amb
el que ens dóna una visió del seu so.
Losino és Vicente Silvestre, un músic i veí de l’Eliana, que porta des de 1997
demostrant que el rock se segueix gestant, “De espaldas a la ciudad”, és un disc on
podem mesurar la seua capacitat sonora i molt més, la seua evolució es deixa sentir
tema darrere tema.

BandLands

“If it was never new, and it never gets old, then it’s a folk song". Sota aquesta
premissa naix Badlands, un projecte que, com resa aquest antic adagi, és vell i nou
alhora. En actiu des de maig de 2014 és una formació jove en esperit però ancorada
en les arrels més profundes d'estils com el country, el folk o el bluegrass. En poc
més de dos anys de vida, Badlands ha trobat el seu particular buit en l'escena
valenciana, oferint un so reconeixible, àrid i únic, el qual els ha portat a tocar en
totes les sales importants de la ciutat i a guanyar concursos com el Sona la Dipu
(2015), Murray Club (2015) o Unió Musical Espanyola (2016); així com a participar
en festivals nacionals, com Primavera Sound, Festival de les Arts, Low Festival,
Sansan Festival, Granada Sound o Interestel·lar Sevilla.

juny

/04

diumenge

cicle mujeres cineastas

maig/juny

Espai coordinat per Ramón Alfonso
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Andrea Soriano, una prestigiosa directora de televisió, ha de ser operada
d'urgència. Professionalment ha aconseguit l'èxit, però la seua vida
sentimental és un fracàs i se sent sola. En els moments d'angoixa reflexiona
sobre la seua vida i la seua relació amb els hòmens i la seua família. I no pot
evitar evocar al gran amor de la seua vida: Gary Cooper.

GARY COOPER QUE
ESTÁS EN LOS CIELOS
España 1980. Drama. Color. 98 min.
Directora: Pilar Miró.

Andrea Soriano, una prestigiosa directora de televisión, debe ser operada de
urgencia. Profesionalmente ha conseguido el éxito, pero su vida sentimental
es un fracaso y se siente sola. En los momentos de angustia reflexiona sobre su
vida y su relación con los hombres y su familia. Y no puede evitar evocar al
gran amor de su vida: Gary Cooper.

juny

/06
dimarts

maig/juny

Organitza
Sala debat Pep Torrent

mes de l’orgull LGTBI

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Nic i Jules són una parella de lesbianes que viuen amb els seus dos fills
adolescents, Joni i Laser, tots dos fruit de la inseminació artificial. Els nois
viuen obsessionats amb conèixer el seu pare biològic, Paul, qui va donar el
seu semen a una clínica quan era jove. Acabats de complir els 18 anys, Joni
s'acull al dret de sol·licitar informació sobre el seu pare i decideix cridar-lo.

LOS CHICOS ESTÁN BIEN
(The kids are all right). EEUU 2010.
Drama. Color. 106 min.

Col·laboren:
Regidoria d’Igualtat
Regidoria de Cultura

Nic y Jules son una pareja de lesbianas que viven con sus dos hijos
adolescentes, Jonio y Laser, ambos fruto de la inseminación artificial. Los
chicos viven obsesionados con conocer a su padre biológico, Paul, quien dio su
semen a una clínica cuando era joven. Acabados de cumplir los 18 años, Joni
se acoge al derecho de solicitar información sobre su padre y decide llamarlo.

juny

/07

dimecres

Cicle Dives: Silvana Mangano

maig/juny

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

fòrum dels clàssics
del cinematògraf

ARROZ AMARGO
(Riso amaro). Italia, 1949.
Drama, 108 min.
Director: Giuseppe De Santis.

18.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Perseguida per la policia, la còmplice d'un lladre s'uneix a un grup de
jornaleres que es dirigeixen a les plantacions d'arròs de la vall del Po. Un
cop allà, es reuneix amb ella el seu amant que projecta apoderar-se, amb
l'ajuda d'uns amics, de la collita.
Perseguida por la policía, la complice de un lladrón se une a un grupo de
jornaleras que se dirigen a las plantaciones de arroz del valle del Po. Más
adelante, se reune con ella su amante que proyecta apoderarse, con la ayuda
de unos amigos, de la cosecha.

juny

/09

divendres

maig/juny

Presentan y moderan: Lluís Andrés y Pedro Uris
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

al voltant de la ciència

EN BUSCA DE VIDA
EXTRATERRESTRE
Intervienen, Jesús Navarro, Físico
y Daniel Ramón, Biotecnólogo

Conferència

19.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Durante siglos se pensó que la Tierra era el centro del Universo. Hoy sabemos que
no es más que un planeta que gira en torno a una estrella en una galaxia que
contiene cientos de miles de millones de ellas, y que el universo visible contiene
cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra. En vista de estas cifras,
parece muy poco probable que sólo un planeta en la Vía Láctea contenga vida. Por
eso se han hecho cábalas de todo tipo para justificar la existencia de seres
extraterrestres. Pero que sea muy poco probable no significa que se tenga la
certeza de que existe vida extraterrestre. A eso hay que añadir que la vida humana
es el resultado de la evolución azarosa durante miles de millones de años de unos
microorganismos ancestrales.
Los avances tecnológicos de las últimas décadas han hecho posible localizar unos
3000 sistemas planetarios semejantes a nuestro Sistema Solar, una cifra que va en
aumento. No se sabe si en alguno de ellos se pueden producir las reacciones
químicas que se consideran básicas para producir materia orgánica y con ello vida.
Además, hay que definir qué entendemos por vida, en el sentido más elemental
del término. Aún estamos muy lejos de asegurar que los simpáticos E.T. o Gurb
sean reales, pero ya se están dando los primeros pasos para buscarlos.

juny

/10
dissabte

maig/juny

Organitza: Clavaria de la Mare de Déu del Carme de l'Eliana 2017
Auditori Municipal

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h

Anticipada 10€
Taquilla 12€

Óscar Tramoyeres

monòlegs

MONÒLEGS
ÓSCAR TRAMOYERES I
EUGENI ALEMANY

Directament des de l'Horta Valenciana, arriba el personatge més boig, rural i de
carrer, amb un humor del terreny, fàcil i directe. Prepara't per veure uns espectacles
"còmic salvatges", en els quals podràs gaudir de les coses quotidianes de la vida, tal
com són, on l'única finalitat és, aconseguir arrencar una riallada.

Eugeni Alemany

Després de 12 anys donant-ho tot per la tele; de treballar a Telecinco Quatre o el
mític Canal 9; de viatjar pel món fent reportatges per al "Caiga Quien Caiga" o de
recórrer tota la Comunitat Valenciana amb el "Trau la Llengua" ... Eugeni Alemany
vol compartir la seua visió àcida i molt divertida de la vida. Si vols saber com es fan
els programes de la tele, quina és la relació tan especial que uneix Eugeni amb
Bárbara Rei o per què el país està com està. No us podeu perdre aquest espectacle.

Informació i venda d’entrades: Clavaris del Carme 2017,
Bar Torrent i Forn de “Las Nieves”

juny

/10
dissabte

festival
maig/juny

MÚSIQUES DEL MÓN
Torre del Virrei

festival
estiu a la torre

Carrer Alborache, 25

22.30h

Kobena and Ko Afrojazz

KOBENA AND
KO AFROJAZZ/

Highlife African Rythms Jazz and Soul

General 7€
Reduïda 5€

El concierto Kobena and Ko AfroJazz, Los Colores de la Tierra, es un concierto
donde se fusionan ritmos del oeste de áfrica con músicos africanos y europeos
(80% músicos de Ghana y 20% músicos europeos). A través de la música Highlife
African Rythms Jazz and Soul, el grupo combina ritmos del oeste de África,
cocinando su música con distintos colores musicales, sonidos, ritmos, voces e
instrumentos. Con estos ingredientes crean un mundo musical de soul, funky, slave
sounds y highlife a través de instrumentos como goumbe, invira, lokole, congas,
penpesua, djembe, xilofón, bajo, guitarra, piano, saxofón … El concierto musical
Los Colores de la Tierra dura una hora y media y en él, sus músicos interpretan 10
canciones de cosecha propia en diferentes idiomas de Ghana (inglés, Ga, Ashanti,
Ewe y Fanti).

juny

/12
dilluns

maig/juny

Organitza
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Director: Fernando Olmeda, periodista, escriptor i director de documentals.

mes de l’orgull LGTBI

EL VIAJE DE CARLA

Conferència i documental amb la presència de:
Carla Antonelli i Fernando Olmeda

Col·laboren:
Regidoria d’Igualtat
Regidoria de Cultura

Protagonista: Carla Antonelli, actriu, política i reconeguda activista dels drets LGBT. Des de
2011 és diputada de l'Assemblea de Madrid i s’ha convertit en la primera i única dona
transsexual d'Espanya a accedir a aquest càrrec.
Pel·lícula documental basada en la vida de Carla Antonelli.
Trenta-dos anys després de marxar de Güímar (Tenerife, Illes Canàries, Espanya) per
aconseguir una existència d'acord a la seva identitat de gènere i lliure dels prejudicis socials
vigents en el seu poble natal, Carla Antonelli torna per retrobar-se amb els seus records i fer
balanç de la seua vida.
El viatge de Carla explora el viatge interior que va significar aquell retorn per a Carla, una de
les més rellevants activistes per la igualtat a Espanya, referent nacional i internacional del
col·lectiu LGTB, actriu, tertuliana de televisió i, des de 2011, diputada a l'Assemblea de Madrid.
Amics de la infància, familiars, companyes del món de l'espectacle, estrelles de televisió,
polítics, veïns de Güímar i activistes LGTB participen a El viatge de Carla, la narració d'un
retorn en dues etapes, que es va iniciar el 2009 -quan va rebre la distinció més important del
municipi- i va finalitzar el 2013, quan va participar en la seua festa major, a la qual no havia
assistit des de 1976.
Premi al Millor Documental i Premi a la Millor Obra Espanyola - LesGaiCineMad 2014.

juny

/14

dimecres

Cicle Dives: Kim Novak

maig/juny

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

fòrum dels clàssics
del cinematògraf

PICNIC

(Picnic). EEUU, 1955.
Drama, 115 min.
Director: Joshua Logan.

18.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Hal Carter, un aventurer que decidix assentar el cap, busca un treball
estable en un xicotet poble de Kansas. En la festa campestre ("picnic") que
se celebra amb motiu del Dia del Treball, es queda enamorat de la guapa
oficial, l'encantadora Magda Owens, i, l'endemà, li demana que se'n vaja
amb ell a Tulsa.
Hal Carter, un aventurero que decide asentar la cabeza, busca un trabajo
estable en un pequeño pueblo de Kansas. En la fiesta campestre ("picnic") que
se celebra con motivo del Día del Trabajo, se queda enamorado de la guapa
oficial, la encantadora Magda Owens, y, al día siguiente, le pide que se vaya
con él a Tulsa.

juny

/15
dijous

ANEM

al teatre
Casa de la Joventut

teatre

maig/juny

Carrer General Pastor, 34

1er pase
2n pase

18.30h
19.15h

General 5€
Reduïda 4€

Teatreliana presenta dos bellas obras cortas de Valle Inclán, adaptadas y
dirigidas por Reyes Ruiz.
En “Ligazón” coexisten el erotismo, la avaricia y la corrupción destacando
en un fondo mágico y simbólico.

VALLE x 2
LIGAZÓN/LA ROSA
DE PAPEL
Dos piezas breves de Valle Inclán.

En “La rosa de papel” nos introducimos en el esperpento.
Ambas piezas llenas de mordacidad, lujuria y muerte, gracias al talento de
Valle Inclán, son dos caminos cargados de poesía.

juny

/16

maig/juny

divendres

concert

Església de La Mare
de Déu del Carme

20.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

El Cóndor Pasa, Guantanamera o Mª Cristina me quiere gobernar són
algunes de les peces que cantaran... I ballaran! Un concert amb molt de
ritme i sabor.

COR VEUS DEL TÚRIA

Americanta: una selecció de temes llatinoamericans.

juny

/17
dissabte

festival
maig/juny

MÚSIQUES DEL MÓN
Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

22.30h

General 5€
Reduïda 4€

Trocamba Maranusca

festival
estiu a la torre

LA TROCAMBA
MATANUSCA/

Música Balcànica, Klezmer i Gypsi

La Trocamba Matanusca naix a finals del 2009 a l’horta del Llombo d’Ontinyent (la
Vall d’Albaida), quan un grup de queferosos que veníem de formacions amb estils
d’allò més variats (des de la cúmbia, al heavy passant per les bandes de música)
s’acomboien per jugar amb el folk d’Europa de l’est, els ritmes balkan, klezmer i
gypsy i veure què podia eixir.
A poc a poc la família va anar creixent fins a completar la formació i al 2012
enregistrem a la Casa de l’Oli el disc-tribut “Balkan Gypsy del Bancal”, on versionem
temes tradicionals i d’altres bandes de la resta d’Europa que ens han fet estimar
aquesta música.

juny

/18

diumenge

cicle mujeres cineastas

maig/juny

Espai coordinat per Ramón Alfonso
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Una jove, Mona, vaga sola i sense por de res. Són els altres els que la temen.
Després d'aparéixer el cadàver de l'adolescent vagabunda una sèrie de
flasback mostren els seus últims mesos de vida, el seu desarrelament social
i les seues relacions amb la gent que coneix.

SIN TECHO NI LEY
(Sans toit ni loi). Francia, 1985.
Drama. Color. 105 min.
Directora: Agnès Varda.

Una joven, Mona, vaga sola y sin miedo a nada. Son los demás los que la
temen. Tras aparecer el cadáver de la adolescente vagabunda una serie de
flasback muestran sus últimos meses de vida, su desarraigo social y sus
relaciones con la gente que conoce.

juny

/20
dimarts

maig/juny

Organitza
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

mes de l’orgull LGTBI

HEDWIG AND THE
ANGRY INCH
EEUU, 2001.
Comèdia dramàtica. Color. 95 min.
Col·laboren:
Regidoria d’Igualtat
Regidoria de Cultura

19.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Hedwig se sotmet a una operació de canvi de sexe que li permet casar-se
amb un soldat americà i aconseguir la llibertat a l'altre costat del Mur de
Berlín. A continuació, en un parc de caravanes de Kansas, Hedwig decideix
formar un grup de rock. Llavors coneix a Tommy Gnosis, un jove que es
converteix en el seu amant i protegit abans d'abandonar-la, robar-li les
seues cançons i triomfar com a estrella del rock.
Hedwig se somete a una operación de cambio de sexo que le permite casarse
con un soldado americano y conseguir la libertad al otro lado del Muro de
Berlín. A continuación, en un parque de caravanas de Kansas, Hedwig decide
formar un grupo de rock. Entonces conoce a Tommy Gnosis, un joven que se
convierte en su amante y protegido antes de abandonarla, robarle sus
canciones y triunfar como estrella del rock.

juny

/22
dijous

maig/juny

Organitza
Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

Hi serán presents:
Mila Martínez, autora valenciana que ha publicat: “ Mis noches en Ideal Room”, i
“La Daga Fenicia” entre altres.

mes de l’orgull LGTBI

Fran Roselló, autor valencià que ha publicat: “Heroína” i “La devoción inflamada”.

TAULA REDONA
D’ESCRIPTORES I
ESCRIPTORS LGTB

Óscar Hernández Campano, autor valencià amb: “El guardián de los secretos” i
“El viaje de Marcos”.

Trobada d’escriptores i escriptors que han publicat
novel·les LGTBI
Col·laboren:
Regidoria d’Igualtat
Regidoria de Cultura

Eley Grey, autora de: “Todas están locas” i “Las mujeres de Sara”

juny

/24

maig/juny

dissabte

Biblioteca Municipal
Carrer General Pastor, 34

10.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

Crearem i ampliarem articles relacionats amb el nostre poble i
comarca.

biblioteca municipal

II VIQUIMARATÓ
L'ELIANA

juny

/24
dissabte

festival
maig/juny

MÚSIQUES DEL MÓN
Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

22.30h

General 7€
Reduïda 5€

Musicants

festival
estiu a la torre

MUSICANTS/
Música Mediterrània

Una manera pròpia, il·lusionada, personal i col·lectiva, d’interpretar i de reinventar
ritmes i melodies amb arrels de músiques i tradicions de la mediterrània. Amb
empelts d’influències clàssiques i de més modernes, condimentades amb aromes
del Montgó, el Bèrnia, la Segària, la Marina Alta, la Baixa i l’Horta. Això és Musicants.
Musicants aporta un aire diferent d'interpretar i crear a partir de les músiques que
ens envolten, més antigues o més noves, i amb l’ambició de continuar obrint
camins diversos dins de la cadena de la nova música “tradicional” o nou folk
“mediterrani”.
Aquest grup està liderat per Manolo Miralles, membre fundador del mític grup Al
Tall.

juny

/25

diumenge

festival
maig/juny

CONCERT D’ESTIU
Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

20.00h

Entrada lliure

Aforament limitat

festival
estiu a la torre

Aquest col·lectiu, en el qual participen xiquets i xiquetes de 4 a 18 anys (dividits per
edats en tres grups), ha anat oferint al llarg d’aquests anys moltes audicions i
espectacles, com ara: I festicor del Cor de l’Eliana, Trobades a la llum de la música,
Suite de Nadal, La formigueta que anava a Jerusalem, Les set cabretes i el llop,
“Cuenta y canta” a W.A. Mozart, L’Enric i el cigronet, Concert Intercultural, Al ball
sense un badall, Contes Cantats, ¡A ritmo latino!, Personatges Singulars, Cançons
de la pantalla, La música dels nostres pares, Remember 80', etc...

CONCERT DE L’ESCOLA
CORAL L’ELIANA

Ha participat en nombrosos aplecs corals i trobades-taller organitzades… En
definitiva, es tracta d’assolir un dels objectius més importants de l’educació
musical que, segons diu la pedagoga Violeta Hemsy de Gainza, no és altre que el
xiquet gaudisca i estime la música.

juny

/30

festival
maig/juny

divendres
Torre del Virrei
Carrer Alborache, 25

festival
estiu a la torre

CONCERT DEL COR DE
L’ELIANA

22.30h

Entrada lliure

Aforament limitat

El Cor de l'Eliana va náixer el 1989 i, des de llavors, ha participat en nombrosos
festivals corals, trobades i certàmens a l'estranger La coral també col·labora
freqüentment amb projectes humanitaris. El seu repertori és molt extens, però
destaquen sobretot els diferents concerts temàtics on es prepara el guió, els llums,
el so, les danses, la coreografies, el vestuari i fins i tot les projeccions.

juny

/23/24/25
divendres dissabte

maig/juny

diumenge
Cinema d’Estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30h

General 3,5€
Reduïda 2,5€

Carmen Machi, Arturo Valls, Macarena García.- D.: Nacho G Velilla.
Una pequeña y tranquila localidad resulta agraciada con el primer premio
de la lotería, pero este número ha sido repartido en el club de alterne de la
ciudad.

VILLAVICIOSA
DE AL LADO

Cinema de cap de setmana
España. 2016. Comedia. Color. 102 min.
N.R. menores de 16 años.

juny

/26/27
dilluns

maig/juny

dimarts

Cinema d’Estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30h

General 3,5€
Reduïda 2,5€

Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson, Dave Johns.- D.: Ken Loach.
Un carpintero inglés de 59 años se ve obligado por la administración a
buscar un empleo, a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar.

YO, DANIEL BLAKE
Cinema d’autor
Gran Bretaña. Francia. Bélgica. 2016.
Dramático. Color. 100 min.
N.R. menores de 12 años.

juny

/28/29

maig/juny

dimecres dijous

Cinema d’Estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30h

General 3,5€
Reduïda 2,5€

Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Mónica López.- D.: Rodrigo
Sorogoyen.
Madrid, verano de 2011 dos inspectores de policía deben encontrar lo que
parece ser un asesino en serie, mientras un millón y medio de peregrinos
esperan la llegada del Papa.

QUE DIOS
NOS PERDONE

Cinema europeu
España. 2016. Thriller. Color. 126 min.
N.R. menores de 18 años.

juny

/30/01/02
JULIOL

divendres dissabte

JULIOL

maig/juny

diumenge
Cinema d’Estiu
Avinguda del Parc, 5

22.30h

General 3,5€
Reduïda 2,5€

Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans.- D.: Bill Condon.
Un joven príncipe, que se ha convertido en un hombre insolente y egoísta,
es transformado en una bestia por una bruja como castigo a su crueldad.

LA BELLA Y LA BESTIA
Cinema de cap de setmana
USA. 2017. Musical fantástico. Color. 129 min.
Todos los públicos.

BIBLIOTECA municipal

Venda d’entrades anticipades
Online:

CONTACONTES. Maig: dijous 11 i dijous 25, a les 17.45h
PRÉSTEC DE LLIBRES ELECTRÒNICS I AUDIOLLIBRES EN:
E-BIBLIO: http://comunitatvalenciana.ebiblio.es
TALLER. ebiblio.
VIQUIMARATÓ. Juny: dissabte 24, a les 10.00h

en http://www.elientrada.es/

LES TEUES ENTRADES A UN CLICK

A totes aquestes eines es pot accedir des de la web:
http://www.leliana/biblioteca
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20.00h
(préstecs i devolucions fins les 19.45h)
Horari especial de sala d’estudis: de dilluns a divendres de 9 a 00h i
dissabtes i diumenges de 9 a 14 i de 16 a 00h des del 2 de maig al 7 de juliol
T 96 274 23 71 biblioteca@leliana.es

Centre sociocultural:
dilluns, dimecres i divendres
de 9.30 a 13.30 hores

www.leliana.es

