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concert

març/abril 2019

març

Posa música a poemes d’Ausiàs March, Joan Roís de Corella, 
Vicent Andrés Estellés, Ovidi Montllor i Marc Granell, entre altres.

A MAR EN TEMPS DE 
MÚSICA I POESIA
Andreu Soler, compositor, pianista, director de cor i 
marimbista, publica “A Mar”.

Nou Espai Cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

/01
divendres

Centre Sociocultural 
Entrada lliure
Aforament limitat

19.30h  



teatre

AGOSTO.
CONDADO DE OSAGE
Autor: Tracy Letts
Versió: Luís García Montero
Direcció escénica i codireció: Rosa Gavara i Miki Garófalo
Companyia: APLAE (Associació per les arts escèniques 
de l'Eliana)

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada: 5€

Reduïda: 4€

La representació per part de APLAE de l'obra AGOSTO, Condado de Osage, 
amb la qual Tracy Lets va aconseguir el premi Pulitzer de Literatura, va ser tot 
un èxit.
Tretze actors i actrius tan integrats en els seus personatges que no sabíem si 
estàvem veient la representació d'una obra o la realitat d'una família reunida 
en una vella casa per assistir al funeral del patriarca de la mateixa.
Des del primer moment de la reunió familiar l'interès, la tensió, el 
dramatisme, la dura realitat i �ns algun moment jocós, van ser protagonistes 
�ns al �nal de l'obra.

La representación por parte de APLAE de la obra AGOSTO, Condado de Osage, 
con la que Tracy Lets consiguió el premio Pulitzer de Literatura, fue todo un éxito. 
Trece actores y actrices tan integrados en sus personajes que no sabíamos si 
estábamos viendo la representación de una obra o la realidad de una familia 
reunida en una vieja casa para asistir al funeral del patriarca de la misma.
Desde el primer momento de la reunión familiar el interés, la tensión, el 
dramatismo, la dura realidad y hasta algún momento jocoso, fueron 
protagonistas hasta el �nal de la obra.

/03
diumenge

Centre Sociocultural 

120m. +14 anys. castellà.

març/abril 2019

març



actes del dia internacional
de la dona

Exposició 

LES DONES DE L’ELIANA, 
CREANT REFERENTS
Organitza: Regidoria d’Igualtat

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Les dones de l’Eliana sempre han fet que el poble siga com és i 
amb aquesta xicoteta mostra volem ocupar l’espai públic de la 
sala d’exposicions per tal de reivindicar la importància en igualtat 
de totes les tasques que a diari desenvolupen totes i cadascuna de 
les nostres dones.

/04
dilluns

Centre Sociocultural 

Des del 4 �ns al 20 de març
de dilluns a divendres
de 9 a 14 i de 16 a 21h

Imatge:
Cartell guanyador 4 anys B, Col·legi públic Verge del Carme.

març/abril 2019

març



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf
Cicle: Secundaris/es de luxe

LA TENTACIÓN VIVE 
ARRIBA
EEEUU, 1955. 110 min. 
Direcció: Billy Wilder
Secundari/a de luxe: Oskar Homolka.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Com milers de novaiorquesos, Richard Sherman (Tom Ewell) s'ha 
quedat treballant a l'agost mentre la seua dona i �lls gaudeixen 
d'unes grates vacances a la platja. Seguint les racomanacions de la 
seua esposa, Richard està disposat a deixar de fumar, de beure, a 
anar a dormir a poqueta nit i sobretot a no tenir cap aventura. Però 
la temptació apareix quan coneix una despampanant veïna 
(Marilyn Monroe), tan sexy com ingènua.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/06
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



conferència

Associació 
Valenciana de 

Egiptologia
MUJERES PODEROSAS 
EN EL ANTIGUO EGIPTO:
El poder de la sucesión dinástica
Dr. Vicente García Fons.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

La Asociación Valenciana de Egiptología con una conferencia de 
Dr. Vicente García Fons titulada: "Mujeres poderosas en el Antiguo 
Egipto: El poder de la sucesión dinástica".

/07
dijous

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



dia internacional
de la dona

DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA
Organitza: Regidoria d’Igualtat

De 10 a 12h  Punt Violeta
12h  Manifest 8 de març
17h  Eixida manifestació a València
(info: igualtat@leliana.es)

/08
divendres

Plaça de País Valencià

Imatge:
Cartell guanyador 4 anys B, Col·legi públic Verge del Carme.

març/abril 2019

març



cineforum

Ciclo AMORES ROTOS

LA LEY DEL MÁS FUERTE
Alemania,1975. 123 min.
Direcció: Rainer Werner Fassbinder

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Franz Biberkopf es un joven vulgar, ingenuo y bonachón que, 
después de trabajar en una feria, gana medio millón de marcos en 
la lotería, lo que le permite frecuentar círculos gais selectos. En 
este exquisito ambiente se enamora de Eugen, hijo de un 
empresario que posee una imprenta al borde de la bancarrota. 
Eugen, que ha dejado a su amante, inicia con Franz una relación 
interesada: en varias ocasiones le saca dinero para la empresa 
paterna, le hace comprar el piso y los muebles que compartirán, e 
intenta incluso corregirle sus toscos modales tan alejados de la 
educación burguesa. Además, programa un viaje a Marrakech.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/10
diumenge

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf
Cicle: Secundaris/es de luxe

DELITOS Y FALTAS
EEUU, 1989. 110 min.
Direcció: Woody Allen
Secundari/a de luxe: Martin Landau.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Judah i Cli�ord són dos homes enfrontats a dilemes morals de 
diferent gravetat. Quan Judah, un prestigiós oftalmòleg, pretén 
posar � a la seua relació extraconjugal, la seua amant l'amenaça 
amb arruïnar-li la vida explicant-ho tot a la seua dona; segons el 
seu germà Jack, l'única solució és assassinar-la. Per la seua banda, 
Cli�ord és un director de documentals que es veu obligat a rodar 
una pel·lícula sobre el seu cunyat, al qual menysprea.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/13
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



presentació llibre

AGRADOS
Autor: Vicente Enguix

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Agrados es un proyecto literario con poemas de Vicente Enguix e 
ilustraciones de María José Marco.

Un recorrido, con muchos grados, por esa extensa variedad de 
bebidas espirituosas y sus combinaciones que tenemos a nuestra 
disposición.

La mesa estará compuesta por los autores y por Juan Luis Bedíns, 
presidente de CLAVE y prologuista de la obra.

/14
dijous

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



presentació llibre

TOT ENTRA EN EL PES
Autor: Toni Mollà
Presenta: Manolo Jardí, sociòleg i periodista.
Modera: Lluís Andrés, crític literari.

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

És l’últim llibre del sociolingüista, escriptor i periodista Toni Mollà.

Autor de nombrosos llibres, assajos…

És doctor en sociología i antropología per la Universitat de 
València. Va ser cap de plani�cació de RTVV.

"TOT ENTRA AL PES" És un dietari al qual l’autor descriu els canvis 
viscuts al seu al seu entorn personal, però també cultural, cívic o 
polític.

/15
divendres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf
Cicle: Secundaris/es de luxe

AL CAPONE
EEUU, 1959. 110 min.
Direcció: Richard Wilson
Secundari/a de luxe: Martin Balsam.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Retrat del llegendari gàngster de Chicago, que relata diversos 
episodis de la seua vida, des del seu primer treball en el qual 
cobrava 75 dòlars a la setmana �ns al seu ingrés a la presó. Filmada 
en blanc i negre amb un estil cuasidocumental, la crítica va 
aclamar la poderosa interpretació de Steiger, la fotogra�a de 
Ballard i la direcció objectiva de Wilson.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/20
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



dia internacional
de la poesia
Exposició
L'ELIANA POÈTICA
Encontre multiartístic al voltant del dia mundial de la 
poesia.

Des del 21 �ns al 31 de març
de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/21
dijous Centre Sociocultural 

L'Eliana poètica, encontre multiartístic al voltant del dia mundial 
de la poesia. Al voltant del dia mundial de la poesia, unim totes les 
arts, i associacions, entitats i persones que ens han volgut 
acompanyar amb les quals la Jam poètica manté relacions. Brindis 
per les arts.

Participen: Teatreliana, Cor de l'Eliana, Alcubo, canyada art, ateneo 
Blasco Ibañez, Escoleta del cor de l'Eliana, Club de Lectura, 
plataforma d'artistes elianers, col.lectiu de dones de Montcada, 
escola dança Marta Sol, altres a títols particulars…

març/abril 2019

març



presentació llibre 

CALLEJA. GUERRA, 
BOTÍN Y FORTUNA
Autor: Dr Juan Ortiz Escamilla
Dr Juan Ortiz Escamilla. Doctor en Historia por El Colegio de 
México (1992) Investigador de la Universidad Veracruzana 
desde 1997. Director del Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel III. Profesor con Per�l PROMEP desde 
julio de 2003.

Saló de plens
de l’ajuntament de l’Eliana
Plaça del País Valencià, 3

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/22
divendres

Comptarem amb la presència de: 
Jorge Catalá Sanz, profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de 
la Universitat de Valéncia. Es especialista en la historia de la nobleza valenciana en el siglo 
XVIII. 
Manuel Chust Calero es Catedrático de Historia Contemporánea de América Latina del 
Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I de Castellón, España. 
Ha sido Premio Extraordinario de Doctorado en la Universitat de Valencia (1993).
Ha sido Secretario y Director del Departamento de Historia de la Universitat Jaume I. Fue 
Vicerrector en esa misma universidad desde 2001 a 2010.
Félix María Calleja del Rey (1750 - 24 julio 1828) El virrey Calleja es una �gura de 
excepcional importancia en la historia de Méjico. Su brillante trayectoria militar, que sería 
un error reputar como una mera represión de la insurgencia, nos muestra sus dotes de 
mando y capacidad organizativa si consideramos que a su llegada a Méjico no había una 
sola compañía de tropas europeas y cuando entrega el mando a su sucesor en 1816 deja un 
ejército regular de 39.000 hombres y otro auxiliar de 44.000 milicianos, habiendo acabado 
con el pillaje y bandolerismo que asolaban las provincias de Nueva España. Como hombre 
de gobierno reorganiza en unos casos y crea en otros toda la estructura administrativa del 
virreinato. Aplica los preceptos de la Constitución de 1812 con el rigor que siempre 
caracterizará su �delidad a la corona y al gobierno de la metrópoli.
Concluyó su andadura, vuelto ya a España, siendo depurado en 1825 por Fernando VII y 
destinado a la guarnición de Valencia. Posiblemente vio llegar su último día desde su casa 
torre de L'Eliana hace ahora 165 años.

Imagen: cuadro, 70x94 pintado por Francisco Lacoma Sans.

març/abril 2019

març



al voltant
de la ciència

CUANDO FÍSICA Y MEDICINA 
VAN DE LA MANO
Presentada por Jesús Navarro.

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Con el descubrimiento, en 1895, de los rayos X se inició una 
estrecha relación entre Física y Medicina que no ha dejado de 
crecer. Se han multiplicado las aplicaciones de la física para llegar, 
por ejemplo, a los actuales métodos de diagnóstico por imagen 
(rayos X, ultrasonidos, TAC, RMN, PET…), o a los tratamientos 
oncológicos (terapia mediante fotones, electrones o partículas 
más pesadas). La investigación en física de partículas elementales 
ha originado algunas aplicaciones importantes tanto en 
diagnóstico como en terapia. Esta tarde veremos algunas de ellas. 

Esta nueva entrega de “Al voltant de la Ciència” tendrá como 
invitadas a Gabriela Llosá (física, investigadora en el IFIC, centro 
mixto del CSIC y la Universitat de València) y Marisa Cubells 
(médico, especialista en radiodiagnóstico en la unidad de 
prevención de cáncer de mama del hospital La Fe). 

Presenta i modera: Lluís Andrés, crític literari

/22
divendres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019
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teatre

PLAGI
Autor: Rodolf Sirera
Direcció: Rebeca Valls I Edison Valls
Actrius/actors: Diego Braguinsky, Silvia Valero i
Jairo Carrasco
Companyia: Ornitorincs

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada: 7€

Reduïda: 5€

Què és Plagi? Una comèdia? Un thriller? Una re�exió sobre el poder dels 
homes sobre les dones? Tot això i més, però sobretot Plagi és un joc teatral. 
Un joc per a l'espectador.
Un joc que Rodolf Sirera conscientment planteja i que necessàriament incita 
l'espectador a utilitzar la imaginació i la màxima atenció per descobrir la 
veritat del qual ens estan explicant.

¿Qué es Plagi? ¿Una comedia? ¿Un thriller? ¿Una re�exión sobre el poder de los 
hombres sobre las mujeres? Todo esto y más, pero sobre todo PLAGI es un juego 
teatral. Un juego para el espectador.
Un juego que Rodolf Sirera conscientemente plantea y que necesariamente 
incita al espectador a utilizar la imaginación y la máxima atención para 
descubrir la verdad de lo que nos están explicando.

/23
dissabte

Centre Sociocultural 

75m. +14 anys. valencià.

març/abril 2019

març



cineforum
Ciclo COMÈDIA A LA ITALIANA

EL JEQUE BLANCO
ITÀLIA, 1952. 88 min.
Direcció: Federico Fellini.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Una pareja provinciana con pretensiones burguesas, viajan de 
luna de miel a Roma. Allí la novia pasa la mayor parte del tiempo 
con su ídolo de una fotonovela, un hombre egocéntrico y 
mujeriego que demuestra una completa carencia de encanto.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/24
diumenge

Centre Sociocultural 

març/abril 2019
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dia internacional
del teatre
Conferència

EL TEATRE: AMOR I ART 
Ferran Gadea, actor valencià.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Ferran Gadea (Burjassot, 1971) és un actor valencià, que ha guanyat força 
popularitat arran del seu paper a la sèrie de Televisió Valenciana 
"L'Alqueria Blanca". Gadea va ser president de l'Associació d'Actors i 
Actrius Professionals Valencians des del 2009 al 2015

Naix al si d'una família de forners a Burjassot (Horta Nord), inicia el 1996 
els estudis d'art dramàtic a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, 
llicenciant-se el 2000. Gadea ha desenvolupat la seua activitat actoral 
principalment al teatre, però també ha treballat al cinema i a la televisió, 
on ha guanyat gran popularitat entre el públic valencià sobretot després 
del seu paper a la sèrie "L'Alqueria Blanca" on interpreta el personatge de 
"Tonet". 

Comptarem amb el recolzament de Teatreliana (Associació d’amics del 
teatre de l’Eliana) i Aplae (Associació per les arts escènciques de l’Eliana).

/26
dimarts

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



dia internacional
del teatre

CELEBRACIÓ DIA
MUNDIAL DEL TEATRE
Ferran Gadea, actor valencià.

Sala Casa de la Joventut 
Carrer General Pastor, 34

17.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Commemoració, manifest i mostra de tallers a càrrec d’Aplae (Associació 
per les arts escèniques de l’Eliana).

/27
dimecres

març/abril 2019

març



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf
Cicle: Secundaris/es de luxe

EL POLÍTICO
EEUU, 1949. 110 min.
Direcció: Robert Rossen
Secundari/a de luxe: Mercedes McCambrigde.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Willie Stark (Broderick Crawford), un home honrat i valent, sofreix 
una transformació el dia que decideix entrar en política i 
descobreix que tot és joc brut. Després de ser triat governador, 
oblidant els seus principis, el primer que fa és apoderar-se de la 
premsa i la ràdio. Convertit en un ésser corrupte farà tot el que 
estigui al seu abast per romandre en el poder.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/27
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



cloenda actes del dia
internacional de la poesia

Presentació de llibre

MARÍA CAMBRILS,
EL DESPERTAR DE LA 
CONCIENCIA 
Autora: Ana Noguera Montagud
amb un relat en col·laboració especial de Susana 
Gisbert (�scal de violència de gènere).

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Presentan:

Carmen Ninet, subdirectora del MUVIM.

Ana Noguera Montagud, autora. Membre del Consell Valencià 
de Cultura. 

Modera: Pura Peris, Presidenta de la Jam.

Acte d'agraïment i cloenda. Vi d'honor. 

/28
dijous

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

març



concert solidari

AMB COR DE DONA

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h

El Cor de L’Eliana i la seua Escoleta presenten el seu espectacle 
feminista i reivindicatiu “Amb COR de DONA”, a bene�ci de 
l’Associació Alanna per tal de solidaritzar-nos amb el seu 
programa d’inserció laboral de dones víctimes de violència 
masclista i en risc d’exclusió social.

Organiza: Cor de l’Eliana i l’Escoleta del cor de l’Eliana.

/29
divendres

Centre Sociocultural 
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concert
INSTRUMENTS PER A 
LOAR A SANTA MARIA
Instrumentarium musical alfonsí.

Església de la Mare
de Dèu del Carme

20.00h

Música representada en els Códices de Alfonso X “El Sabio”. 
(1221-1284). 

Intèrprets: Ensemble Alfonsí de Jota Martínez. 

/30
dissabte A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

Entrada lliure
Aforament limitat

març/abril 2019

març



llibres en pantalla

AN EDUCATION
REGNE UNIT, 2009. 95 min.
Direcció: Lone Scher�g.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Jenny, una atractiva y brillante estudiante de 16 años (Carey 
Mulligan) que vive en un tranquilo barrio londinense, sólo piensa 
en estudiar para poder ir a Oxford. Pero un día conoce a Brit (Peter 
Sarsgaard), un tipo seductor de 35 años, que la corteja con cenas 
elegantes, clubs y viajes con sus divertidos amigos Danny 
(Dominic Cooper) y Helen (Rosamund Pike). Así las cosas, las 
convicciones de Jenny se tambalean y se verá obligada a elegir 
entre seguir con Brit y su ajetreada vida o bien ir a la Universidad.

/31
diumenge

Centre Sociocultural 

Espai coordinat pel Club de lectura

març/abril 2019
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dansa i música
INAUGURACIÓ 
SETMANA DE LA 
REPÚBLICA

Una composició artística de dansa i música. 
Coreogra�a: taiat dansa. Música: Andreu Soler.

El treball de Taiat sol resultar temperamental, amb grans dosis 
d'inconsciència, apassionament i certa rebel·lia. Totes les seues 
peces naixen des de l'impúls, després d'aquest primer atrevit 
arrencada arriba l'anàlisi i la re�exió i junt Andreu Soler, el nostre 
veí compositor han elaborat una peca artística on mitjançant el 
moviment i la música ens farà contactar amb l’època on el renàixer 
de les llibertats, els valors de la solidaritat l’empatia i altres 
sentiments serà aire fresc per a gaudir d’aquesta  creació

/02
dimarts

Actes
commemoratius 
de la II República

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



inauguració exposició

SINDICALISME I 
EDUCACIÓ (1931-1936). 
FETE UGT
Acte inaugural a càrrec de Rafa Desco, presidente del 
CEL (Centre d’Estudis Locals de l’Eliana) i
Salva Torrent, alcalde de l’Eliana i regidor de cultura.

Des del 2 �ns al 23 d’abril
de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h

La Federació de Treballadors de l'Ensenyament d'UGT, amb motiu de la 
celebració del 75 aniversari de la seua fundació, presenta una exposició 
que recull la important tasca duta a terme per aquesta organització en la 
digni�cació del sistema educatiu i la situació dels/les docents, des la 
perspectiva de la seua integració en el moviment obrer.

La mostra recull més de 70 panells que re�ecteixen tres períodes de la 
Història de la FETE-UGT: Antecedents, República i Guerra Civil. 

El material està elaborat a partir de fotogra�es, cartells, ressenyes 
periodístiques i textos, fruit de la recerca en diversos arxius i 
hemeroteques tant públiques com privades.

Exposició nascuda com un projecte viu que s'anirà ampliant 
progressivament �ns a culminar aquest itinerari de recuperació, a més de 
ser un interessant testimoni de recuperació històrica, recull fets 
importants de la història d'Espanya i el País Valencià.

/02
dimarts

Actes
commemoratius 
de la II República

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Col·labora

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf
Cicle: Secundaris/es de luxe

UN BOTÍN DE 
QUINIENTOS MIL 
DÓLARES
EEUU, 1974. 115 min.
Direcció: Michael Cimino
Secundari/a de luxe: George Kennedy.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

John "Thunderboolt" Doherty és un atracador retirat, l'agut 
enginy i nervis d'acer l'han convertit en un mestre de la seua 
professió. No obstant això, està a punt de tornar a l'activitat 
criminal amb un nou soci: "Lightfoot", un jove vividor l'energia i 
exuberància del qual ofereixen al veterà una nova perspectiva de 
vida. El seu objectiu: l'aparentment impenetrable Banc de 
Montana. Després de formar una aliança incòmoda amb els seus 
antics companys, traçaran un pla increïble que posarà a prova la 
seua fortalesa ... i amistat. 

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/03
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



teatre

CINCO HORAS CON 
MARIO
Autor: Miguel Delibes
Adaptació: José Sámano
Direcció: Jose�na Molina
Actriu: Lola Herrera

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

20.00h Entrada: 15€

Reduïda: 12€

Ja han passat més de 50 anys de la publicació de Cinco horas con Mario 
(1966) de Miguel Delibes, una de les novel·les més importants de la nostra 
narrativa contemporània, que va ser portada a l'escena per primera vegada 
el 26 de novembre de 1979 al teatre Marquina de Madrid. Lola Herrera va 
donar vida llavors a Carmen Sotillo i ara, més de 36 anys després, torna a 
�car-se en la pell d'aquest personatge que va canviar per sempre la seua 
carrera teatral.

Han pasado ya más  de 50 años de la publicación de Cinco horas con Mario 
(1966) de Miguel Delibes, una de las novelas más importantes de nuestra 
narrativa contemporánea, que fue llevada a la escena por primera vez el 26 de 
noviembre de 1979 en el Teatro Marquina de Madrid. Lola Herrera dio vida 
entonces a Carmen Sotillo y ahora, más de 36 años después, vuelve a meterse en 
la piel de este personaje que cambió para siempre su carrera teatral.

/04
dijous

Centre Sociocultural 

80m. +12 anys. castellà.
Premio Max de honor 2016 
Lola Herrera

març/abril 2019

abril



conferència

MÉS ESCOLES I MILLORS 
MESTRES: La revolució en 
l’escola de la II República 
Wilson Ferrús, professor de la Facultat de �loso�a i 
ciències de l’educació. Universitat de València.
Presenta: Conxa Delgado Amo, mestra i membre del CEL.

/05
divendres

Actes
commemoratius 
de la II República

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Participa:

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



cineforum
Ciclo COMÈDIA A LA ITALIANA

PAN, AMOR Y FANTASÍA
ITÀLIA, 1953. 92 min.
Director: Luigi Comencini.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Antonio Carotenuto, un subteniente de los carabineros, se 
enamora de una guapa y salvaje muchacha de un pequeño 
pueblo del Abruzzo, Maria Pizzicarella "la Bersagliera". Entre los 
admiradores de María está el cabo Pietro Stellati, pero es 
demasiado tímido para declararse a la muchacha. Maria le 
corresponde y está decidida a conquistar al joven a pesar de sus 
escarceos con el maduro subteniente. Además, la comadrona del 
pueblo, Anna, está enamorada de Antonio, aunque tiene razones 
para ocultarle sus sentimientos.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/07
diumenge

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf
Cicle: Secundaris/es de luxe

TESTIGO DE CARGO
EEUU, 1957. 120 min.
Direcció: Billy Wilder
Secundari/a de luxe: Elsa Lanchester.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Leonard Vole (Tyrone Power), un home jove i atractiu, és acusat de 
l'assassinat de la senyora French, una rica dona amb qui mantenia 
una relació de caràcter amistós. El presumpte mòbil del crim era la 
possibilitat d'heretar els béns de la difunta. Tot i que les proves en 
contra seua són demolidores, Sir Wilfrid Roberts (Charles 
Laughton), un prestigiós advocat criminalista londinenc, es fa 
càrrec de la seua defensa.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/10
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



conferència

MESTRES REPUBLICANES 
VALENCIANES 
Mª Carmen Agulló, Professora titular de Teoria i 
Història de l’Educació. Universitat de València.
Presenta: Jaume Martínez Bonafé, Professor de la Universi-
tat de València i membre del CEL.

/11
dijous

Actes
commemoratius 
de la II República

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Participa:

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



documental

EN EL YUNQUE DE LA 
DESGRACIA 
Alberto Herrero Salvador, director del documental.

Presenta: Xelo Garcia Murillo, mestra i membre de l CEL.

/12
divendres

Actes
commemoratius 
de la II República

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Participa:

Centre Sociocultural 

El yunque de la desgracia és un merescut homenatge a Paquita 
Sanchis Ferrer, mestra republicana, lliurepensadora i ugetista.

Paquita Sanchis Ferrer (València, 1896-1982).

Es va a�liar a FETE-UGT en 1931. Va ser una mestra compromesa 
amb la renovació pedagògica i la modernitat dels anys 1930. Per 
tot això, per les seues idees i defensar l'educació de la infància i per 
pertànyer a UGT va ser injustament represaliada i empresonada.

Aquest documental pretenem recuperar la seua memòria i la totes 
aquelles / us mestres i mestres republicans.

març/abril 2019

abril



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf
Cicle: Secundaris/es de luxe

MIEDO SÚBITO
EEUU, 1952. 110 min.
Direcció: David Miller
Secundari/a de luxe: Jack Palance.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Myra és una autora de teatre les obres de la qual triomfen als 
escenaris de Broadway, però la seua feliç existència s'enfonsa 
quan escolta com el seu marit Lester planeja matar-la. 

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/17
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



conferència i exposició

Con motivo, el próximo 5 de abril, del 600º aniversario de la 
muerte de SANT VICENTE FERRER, patrón de la ciudad de València 
y de la Comunitat Valenciana, l’Associació de Sant Vicent 
Ferrer-Altar de l’Eliana organiza, en colaboración con la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen esta exposición y conferencia.

Exposició
SANT VICENT FERRER: APROXIMACIÓ A LA VIDA I L´OBRA DEL 
PATRÓ DEL REGNE DE VALÈNCIA
Real Academia de Cultura Valenciana.

Conferència
ASPECTOS POCO SABIDOS DE UN FRAILE MEDIEVAL CONOCI-
DO COMO MESTRE VICENT FERRER
Profesor José Francisco Ballester-Olmos y Anguís, Videcano de la Real 
Academia de Cultura Valenciana.

/25
dijous

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Centre Sociocultural 

març/abril 2019

abril



concert

HUI, AHIR, MÚSICA PER
A TROMPA I PIANO
Javier Bonet i Miriam Gómez- Morán.

Les obres de:

Gaspar Cassadó (1897-1966)
Maurice Ravel(1875-1917)
Enrique Granados (1897-1916)
Astor Piazzolla (1921-1992) i
Pablo Sarasate (1844-1908)

Arranjaments de: Javier Bonet (1965).

/27
dissabte A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

Casa de la música
Carrer Begonya, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

març/abril 2019

abril



llibres en pantalla

LA LIBRERÍA
ESPAÑA, 2017. 115 min.
Direcció: Isabel Coixet.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, una joven mujer 
decide, en contra de la educada pero implacable oposición 
vecinal, abrir la primera librería que haya habido nunca en esa 
zona.

/28
diumenge

Centre Sociocultural 

Espai coordinat pel Club de lectura

març/abril 2019

abril
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Autor: Miguel Delibes. Adaptació i direcció: José Sámano
Actor: José Sacristán. Producció: Pentación Espectáculos

90m. castellà.+18 anys.

Pròximament

10, 11 i 12 de maig 2019

D’
DE L’ELIANA

arts de carrer
IV MOSTRA

teatre

Dijous/23 de maig
Hora: 20.00h 
Entrada: 15€ / reduïda 12€

SEÑORA DE ROJO,
SOBRE FONDO GRIS

Un pintor, amb molts anys en l'ofici, porta temps sumit 
en una crisi creativa. Des que va morir de forma 
imprevista la seua dona, que era tot per a ell, 
pràcticament no ha pogut tornar a pintar. Som a l'estiu 
i tardor de 1975. La filla gran de tots dos és a la presó 
per les seues activitats polítiques, i és en aquestes dates 
quan sorgeixen els primers símptomes de la malaltia 
de la seua mare que la filla viurà des de dins de la presó. 
És un altre record permanent en la vida del seu pare, 
que també ara reviu.

Aquesta obra teatral és el relat d'una història d'amor en 
camí desenfrenat cap a la mort, que ens situa en aquella 
Espanya amb trets inequívocs, que ens parla de la 
felicitat i de la seua pèrdua, i que arriba a la intimitat de 
cada ésser humà, i al seu emoció, pel camí recte i simple 
de la veritat.



Venda d’entrades Venda anticipada
Centre Sociocultural
(divendres de 11 a 13.30h 
i de 17 a 19.30h)

Taquilla Auditori Municipal
(2 hores abans de l'espectacle)
Teléfon: 670 01 15 03

online www.elientrada.es
Teléfon: 670 01 15 03

 www.leliana.es

Envia’ns un e-mail a cultura@leliana.es si vols que 
t’enviem tota la programació cultural de l’Eliana.

Servei d’Informació Municipal

L’ELIANA INFORMA
VIA WHATSAPP 674 153 856

BIBLIOTECA municipal

• Préstec de llibres electrònics - eBiblio
   http://comunitatvalenciana.ebiblio.es

A totes aquestes eines es pot accedir des de la web:
http://www.leliana.es/va/page/som-biblioteca

Horari:  de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20.00h 
(El servei de préstecs i devolucions acaba 15 minuts abans del tancament)

Web: http://www.leliana.es/va/page/som-biblioteca
T 96 274 23 71 biblioteca@leliana.es

• 7 de març a les 17.30h  Contacontes  Dia de la Dona, amb Mayú i els seus amics.

• 21 de març a les 17.30h Celebrem el Dia Mundial de la Poesia amb Poemania d'Anna 
Ballester en la sala infantil. 

• Projecte Biblioteca - Escola
Del 25 al 29 de març ens visitarà l'alumnat de 3r primària. 
Del 2 al 16 d'abril ens visitarà l'alumnat de 3r d'infantil. 

• Del 4 d'abril al 3 de maig   
Activitats d'introducció a l'Agenda 2030 i els ODS dins del Projecte Biblioteca 
Sostenible

Dijous 4 d'abril - Contacontes amb el nostre veí Jordi Garcia.
Del 23 al 25 d'abril activitats de 10 a 13h per als joves entre 8 i 14 anys. 

• Taller de Robòtica i ODS.
• Taller  de Programació informàtica i ODS.
• Taller Booktuber i ODS.
• Divendres 3 de maig a les 18.30h, en la sala d'estudi

BIBLIOTECA HUMANA sobre migracions forçades. 
• Club de lectura juvenil, divendres de vesprada cada quinze dies.


