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Ocupació
Ajuntament de L’Eliana

Cultura L’Eliana
FES-TE EL NOSTRE AMIC EN

El otoño llega con nueva convocatoria de nuestro certamen 
de relatos “Escrits a la Tardor”, con sus modalidades en 
valenciano y castellano, y su categoría reservada para los 
autores y autoras de L’Eliana, con un apartado destinado a 
nuestros jóvenes escritores locales. Y como es costumbre 
en esta Concejalía, el mes de octubre llega cargado de 
propuestas valencianas. Así, junto a los títulos indispensa-
bles del audiovisual valenciano, que se proyectarán en el 
Cine Club Lectura y los Amigos del Cine Clásico; hemos 
programado una serie de mesas en torno al estado actual de 
la cultura valenciana, en tres apartados, el audiovisual, el 
teatro y los libros; presentaremos en Tardes de Libros una 
novela ambientada en los últimos días de Canal 9; y disfruta-
remos con la actuación de uno de los mitos de la Nova 
Cançó, la mallorquina María del Mar Bonet, confirmando 
nuestra apuesta por la unidad de la lengua.

........
La tardor arriba amb una nova convocatòria del nostre 
certamen de relats "Escrits a la Tardor", amb les seves 
modalitats en valencià i castellà, i la seva categoria reservada 
per als autors i autores de l'Eliana, amb un apartat destinat als 
nostres joves escriptors locals. I com és costum en aquesta 
Regidoria, el mes d'octubre arriba carregat de propostes 
valencianes. Així, al costat dels títols indispensables de 
l'audiovisual valencià, que es projectaran al Cine Club Lectura 
i els Amics del Cinema Clàssic; hem programat una sèrie de 
taules entorn de l'estat actual de la cultura valenciana, en tres 
apartats, l'audiovisual, el teatre i els llibres; 
presentarem en Vesprades de Llibres una 
novel·la ambientada en els últims dies de 
Canal 9; i gaudirem amb l'actuació d'un dels 
mites de la Nova Cançó, la mallorquina 
Maria del Mar Bonet, confirmant la nostra 
aposta per la unitat de la llengua.
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Sábado 6
Música.
MIGUEL DE MOLINA: LA COPLA 
DE TU VIDA

Domingo 14
Cine clásico.
LAS PELÍCULAS QUE NO VIMOS 
EN LA TERRAZA DE VERANO (1)
ALABAMA MONROE

Viernes 19
Presentación libros.
EL RELATO CORTO EN EL 
CATÁLOGO DE CONTRABANDO

Domingo 21
Cine clásico.
LAS PELÍCULAS QUE NO VIMOS 
EN LA TERRAZA DE VERANO (2)
CAPITÁN PHILLIPS 

Divendres 26
Exposició i xerrada col·loqui.
EL TRENET DEL TÚRIA: 125 ANYS 

Domingo 28
Cine clásico.
LAS PELÍCULAS QUE NO VIMOS 
EN LA TERRAZA DE VERANO (3)
LA GRAN ESTAFA AMERICANA
 
Lunes 29
Club de Lectura.
ENCUENTRO CON LOS AUTORES 
DE LA NOVELA “MANÁ”

setembre

octubre
Divendres 3
Vesprades de Llibres.
LITERATURA I ACTUALITAT

Sábado 4
Els dissabtes, cinema.
EL AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS 

Domingo 5
Cine clásico.
LAS PELÍCULAS QUE NO VIMOS 
EN LA TERRAZA DE VERANO (4)
LA VENUS DE LAS PIELES

Divendres 10
Projecció i col·loqui.
LA CULTURA VALENCIANA: 
L'AUDIOVISUAL. EL TREN DE LA 
LIBERTAD 

Dissabte 11
Nit de màgia i humor valencià.
EUGENI ALEMANY y DARIO 
PIERA

Diumenge 12
Cinema clàssic.
CARLES MIRA, UN CINEASTA 
VALENCIÀ (1)
CON EL CULO AL AIRE 

Divendres 17
Projecció i col·loqui.
LA CULTURA VALENCIANA: EL 
TEATRE. LA PORTA DEL BARRI

Dissabte 18
Música.
MARÍA DEL MAR BONET
amb el seu espectacle Fira Encesa  

Diumenge 19
Club de Lectura.
LLIBRES EN LA PANTALLA. 
TRANVÍA A LA MALVARROSA 

Domingo 19
Cine familiar.
EQUIPO DE RESCATE (AVIONES 2) 

Viernes 24
Exposición.
INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DE SEBASTIAN 
SABATER

Dissabte 25
5 Segles de música.
25 ANYS DE AMORES

Diumenge 26
Cinema clàssic.
CARLES MIRA, UN CINEASTA 
VALENCIÀ (2)
LA PORTENTOSA VIDA DEL PARE 
VICENT

Divendres 31
Presentació editorial.
LA CULTURA VALENCIANA: ELS 
LLIBRES. CARENA, UNA 
EDITORIAL VALENCIANA
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XIII CERTAMEN DE RELATS

(VILA DE L’ELIANA 2014)

Bases completes en castellà i valencià, i fulla 
d'inscripció en www.leliana.es

Els relats hauran de ser inèdits i no haver sigut premiats en 
certàmens anteriors a la data d'esta convocatòria, escrits en 
castellà o en valencià, amb una extensió mínima de cinc folis i 
màxima de huit, mecanografiats a doble espai i per una sola cara 
(lletra grandària 12 punts, tipus Times New Roman o semblant). 
No poden participar en este Certamen els obres dels autors 
premiats en les quatre últimes edicions.

Podran participar en este Certamen els majors de 12 anys i 
els relats es podran presentar: Per correu postal o en el Registre 
General d'Entrada del Centre Sociocultural (Plaça Jutge Miquel 
Comes, 1 – 46183 L’Eliana). Els participants presentaran els 
relats per quintuplicat exemplar, en dos sobres tancats, en 
l'anvers dels quals figurarà el títol del relat, la modalitat en què 
participa (castellà o valencià), i si opta al premi local. El sobre 
núm. 1 contindrà els cinc exemplars del relat; i el sobre núm. 2 
contindrà la fotocòpia del DNI o de la Targeta d'Identificació de 
l'autor/a, i la sol·licitud d'inscripció degudament complida.

El termini de presentació dels relats es del 8 de setembre fins 
al 15 d'octubre del 2014.

Els obres participants optaran als següents premis:

Categoria primera en castellà i valencià, que estarà dotat 
amb 600 euros cadascú.

Categoria local en castellà i valencià, que estarà dotat amb 
300 euros cadascú.

Premi local jove en castellà i valencià, que estarà dotat 
amb 250 euros cadascú.

El Premi en la Categoria Local s'atorgarà al millor relat 
d'autor/a empadronat a L'Eliana. El Premi en la Categoria 
Local Jove s'atorgarà al millor relat d'autor/a empadronat a 
L'Eliana, que no tinga més de 18 anys en el moment de la 
convocatòria d'aquest certamen.

El lliurament dels premis és realitzarà el dia 19 de desembre 
de 2014, en un acte públic al què hauran d'assistir els autors/es 
premiats, entenent en cas contrari que renuncien al premi en 
metàl·lic.
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Música
Sábado 6 de setembre

Lugar
Torre del Virrey
Hora 22:45 h
Entrada: 5 € 
(Bar Torrent i Bar 7 Notas).

MIGUEL DE MOLINA: LA COPLA DE TU VIDA
Intérpretes
Didac Moreno

Salvador Arroyo

Venda anticipada d’entrades: 
Bar Torrent i Bar 7 Notas

ORGANIZA

CLAVARIA VERGE
DEL CARME 15’

COLABORA

CINE CLÀSSIC
 AMICS DEL

Associació

El Cine Clàssic segueix les seues activitats amb el format de 
projeccions tots els diumenges a les 18’30 h en la Sala de 
Conferències del Centre Sociocultural.
Si vols ser soci, només has de facilitar-nos les teues dades personals 
(nom complet, direcció, telèfon i e-mail, cas de tindre’n) perquè et 
lliurem un carnet que et permetrà l'accés a les sessions.
Pots enviar-nos les teues dades per e-mail (cultura@leliana.es) o 
personalment en el Centre Sociocultural.
Consulta la programació que trobaràs en aquesta mateixa 
Agenda.

SERVICIO DE BAR



Cine Clásico
Domingo 14 de septiembre

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:30 h
Socios entrada libre

LAS PELÍCULAS QUE NO VIMOS 
EN LA TERRAZA DE VERANO (1)

Como en años anteriores, la Asociación de Amigos del 
Cine Clásico inicia la nueva temporada con un pequeño 
ciclo que incluye algunas de las películas que no llegaron 
a programarse en la Terraza de Verano, ya sea por la 
limitación de fechas disponibles, o por cualquier otra causa 
ajena a la voluntad de la Concejalía de Cultura.

ALABAMA MONROE
(The Broken Circle Breakdown) - Bélgica. 2012. Drama romántico. 
Color.
Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse.- D.: Felix 
Van Groeningen.
La vida de una pareja, ella dedicada a realizar tatuajes y él 
tocando el banjo en una orquesta, se complica cuando a su 
hija de seis años le diagnostican un cáncer. G.: Carl Joos, 
Felix Van Groeming. F.: Ruben Impens. M.: Bjorn Ericsson. 
112 min.

La Asociación de Amigos del Cine Clásico continúa progra-
mando su iniciativa “La película de mi vida”, una sesión en 
la que cualquier socio o vecino de L'Eliana puede presentar 
la película que elija como favorita, manteniendo después 
de la proyección un coloquio con el público asistente.

Si quieres participar, no tienes más que enviarnos un 
correo a cultura@leliana.es, indicándonos la película 
elegida, y nos pondremos en contacto contigo para fijar una 
fecha para la proyección y el coloquio.



Trama de grises, de 
Jerónimo García Tomás
Con un pie dentro y otro fuera del género negro, 
una técnica objetivista muy depurada, diálogos 
bien hilvanados, personajes de los márgenes y 
paisajes urbanos degradados, los relatos que 
integran Trama de grises nos sumergen en una 
cotidianidad inquietante, turbia y llena de grietas.

Jerónimo García Tomás (Valencia, 1977). 
Técnico superior en imagen y sonido y 
licenciado en filología inglesa. Es colaborador de 

la Cartelera Turia y ha dirigido dos cortometrajes. Trama de grises es 
su primer libro publicado.

Maldita seas tristeza, de 
Carlos Michel Fuentes
Este libro, integrado por dieciocho relatos, dibuja 
el retrato de un corazón roto y una memoria 
cargada de episodios llenos de vida y dolor. 
Carlos Michel Fuentes (La Habana, Cuba, 
1986). Graduado en Bellas Artes, diseñador 
gráfico e ilustrador. Abandonó Cuba a principios 
de los años noventa y desde entonces ha vivido 
en Estados Unidos y España. En 2012 publicó 
su novela Anabah.

Dos libros de Ediciones Contrabando, una 
editorial que apuesta por nuevos valores, por 
escritores noveles de España e 
Hispanoamérica, por autores realmente 
comprometidos con la creación literaria.
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Presentación libros
Viernes 19 de septiembre

Lugar
Sala Conferencias del
Centro Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada libre

Presenta el acto: Manuel Turégano (editor de Contrabando)

EL RELATO CORTO EN EL 
CATÁLOGO DE CONTRABANDO



Cine Clásico
Domingo 21 de septiembre

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:30 h
Socios entrada libre

LAS PELÍCULAS QUE NO VIMOS 
EN LA TERRAZA DE VERANO (2)

CAPITÁN PHILLIPS 
PHILLIPS (Captain Phillips) - USA. 2013. Aventuras. Color.
Tom Hanks, Mat. M. Ali, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman.- 
D.: Paul Greengrass.
Un barco de carga con bandera estadounidense es 
secuestrado por unos piratas somalíes en aguas del Índico. 
A.: la novela de Richard Phillips y Stephan Talty. G.: Billy Ray. 
F.: Barry Ackroyd. M.: Henry Jackman. 135 min.

Exposició i xerrada col·loqui 
Divendres 26 de setembre

Lloc
Centre Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada lliure

EL TRENET DEL
TÚRIA: 125 ANYS
Exposició temàtica sobre la història del “trenet”a través d’un 
recorregut pels fons patrimonial de Ferrocarrils de la 
Generalitat valenciana. Un trajecte audiovisual  pels 125 anys 
de la línia en servei més antiga de la Comunitat valenciana.
Esta exposició romandrà oberta al públic des del 26 de 
setembre fins al 17 d'octubre, en horari de 9 a 21 h., de 
dilluns a divendres.
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Los Talleres Municipales de Dibujo y Pintura destinados a 
niños y jóvenes desarrollan un programa que incluye las 
materias siguientes: Iniciación al dibujo, Concepto y técnica 
del color, Modelado, Técnicas de dibujo y pintura: acuarela, 
cera, témpera, óleo, collage, crayón, carboncillo, texturas, 
procedimientos mixtos...  
Los Talleres darán comienzo en octubre y estarán divididos 
en cuatro grupos de edades:

· Grupo I: 5, 6 y 7 años.
· Grupo II: 7, 8 y 9 años.
· Grupo III: 10, 11 y 12 años.
· Grupo IV: a partir de 12 años.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de 
septiembre
Más información en el Centro Sociocultural
(Tfno.: 96 165 59 26)

TALLERES MUNICIPALES DE DIBUJO Y 
PINTURA PARA MENORES Y JÓVENES

Cine Clásico
Domingo 28 de septiembre

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:30 h
Socios entrada libre

LAS PELÍCULAS QUE NO VIMOS 
EN LA TERRAZA DE VERANO (3)

LA GRAN ESTAFA AMERICANA  
(American Hustle) - USA. 2013. Thriller. Color.
Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence.- D.: David O. Russell.
Un brillante estafador y su amante tienen que trabajar para 
un agente del FBI, que les obliga a infiltrarse en el mundo de 
los corredores de bolsa de Jersey. G.: Eric Singer y David O. 
Russell. F.: Linus Sandgren. M.: Danny Elfman. 138 min.



Y NARRATIVA
CLUB DE LECTURA

Bienvenidos a la magia de la lectura compartida.
Para poder participar en el Club de Lectura, deberéis 
inscribiros rellenando un impreso con vuestros datos 
en la Biblioteca que como sabéis está abierta de lunes 
a viernes de 9'30 h. a 13'30 h. y de 15 h. a 21 h.

“Comenzamos un nuevo ciclo 
septiembre-julio en el Club de 
Lectura. Nos esperan meses 
de lectura compartida, opinio-
nes, experiencias y el disfrute 
de esa catarsis que supone la 
literatura en nuestras vidas. 
Alternaremos, como es costumbre, lecturas de clásicos 
con lecturas de actualidad y dejaremos un rincón despe-
jado para las sorpresas. Nuestro primer título va a ser 
“Maná”, de Pedro Uris y Daniel Ramón, una novela a 
cuatro manos. Un thriller donde la ciencia es el núcleo de 
la intriga, con un argumento muy cuidado y un ritmo 
vertiginoso: Un científico holandés muere, aparentemen-
te en un accidente, al caer por un acantilado. En Helsinki, 
un científico chileno es asesinado por un chapero en lo 
que parece un crimen de móvil sexual. Unas semanas 
más tarde, en Berlín, otro investigador alemán pierde la 
vida en un atentado contra sus laboratorios atribuido a 
grupos antisistema… Os enganchará desde la primera 
página. Te invitamos a compartir impresiones y experien-
cias vividas con el libro. Os esperamos.” 

Lorena Barroso, coordinadora de actividades
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Club de Lectura
Lunes 29 de septiembre

Lugar
Biblioteca Municipal
Hora 18:30 h
Entrada libre

ENCUENTRO CON 
LOS AUTORES
DE LA NOVELA 
“MANÁ”

RÀDIO TÚRIA 90.3 fm
Emisora municipal de l'Eliana

Pública, local, cultural y educativa

Escúchala en directo también a través de internet en 
www.radioturia.es

o en el momento que tú quieras en Radio a la Carta.

Síguenos en facebook

El Club de Lectura de L’Eliana invita a los vecinos de 
L’Eliana a su reunión mensual para comentar el libro que 
han leído sus socios, ya que la obra elegida en esta 
ocasión es “Maná”, una novela escrita por dos vecinos 
nuestros, Daniel Ramón y Pedro Uris, que está teniendo 
una amplia acogida en el pueblo. Nos acompañarán sus 
autores, que contestarán las preguntas de los asistentes 
y comentarán con ellos algunos secretos del proceso de 
creación de esta obra. 



Vesprades de Llibres
Divendres 3 d’octubre

Lloc
Sala Conferències 
Centre Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada lliure 

LITERATURA I ACTUALITAT
“L'actualitat sociopolítica i cultural és narrada pels 
periodistes. No obstant això, notícies importants en el seu 
moment són aviat substituïdes per altres i oblidades. El 
tancament de RTVV va suposar un trauma per al teixit 
cultural valencià. Aquest assassinat lent, narrat en directe, va 
quedar en la memòria dels que ho varen contemplar 
angoixats. I ara, uns mesos després del tancament, apareix 
la literatura, la que perdura en el temps. Dos experimentades 
periodistes, Esperança Camps i Empar Marco, han exercit 
d'escriptores i han narrat els esdeveniments i l'entorn en què 
es desenvolupen els fets, en una novel·la magnífica titulada 
Vertigen i publicada per Sembra Llibres. La narració, 
apassionant i amb protagonistes molt reconeixibles, esdevé 
una realista ficció d'una època en què el govern valencià va 
silenciar, com abans va fer amb la TV3, un mitjà bàsic de 
comunicació per als valencians. En aquesta Vesprada de 
Llibres parlarem dels fets que narra la novel·la i també de 
l'oportunitat que té la literatura d'esdevenir cronista de 
l'actualitat.” (Lluís Andrés)

Intervenen:
Esperança Camps i Empar Marc (autores del llibre)

Carmen Alborch (escriptora i política)

Modera i coordina: Lluís Andrés



BIBLIOTECA MUNICIPAL

La BPM compta amb un important nombre de documents en diferents formats 
(llibres, revistes, CDs, DVDs, etc.) per als usuaris de la Xarxa de Lectura 
Pública Valenciana, i ofereix 50 hores setmanals d’obertura al públic. L’horari, 
de dilluns a divendres, és el següent:

Matins, de 9:30 hores fins a les 13:30 hores.
Vesprades, de 15:00 hores fins a les 21:00 hores.

L’HORA DEL CONTE. La nova temporada de l’hora del conte s’iniciarà el 2 
d’octubre, dijous, a les 17.30, i continuarà cada quinze dies, amb “Mallú i els 
seus amics”. Us esperem.
BIBLIOTECA 2.0  Eines socials

Pinterest: per a accedir d'una manera visual a les novetats, 
recomanacions dels lectors, activitats i moltes coses més.
Twitter: @biblioeliana, per a seguir les notícies de la biblioteca i 
difondre-les.
Issuu: les publicacions i guies de lectura editades per la biblioteca, 
per a llegir directament en la pantalla de l'ordinador o descarregar-les 
en format pdf.
Netvibes: escriptori virtual amb recursos i fonts d'informació general i 
de caràcter local: notícies, ocupació, enllaços, …

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

Zones Bookcrossing  “Llibres lliures”: Ajuntament, entrada a la Biblioteca 
i la KQ, Centre Sociocultural i Centre de Salut.

http://www.leliana.es/biblioteca

Lugar
Auditorio Municipal
Hora 20:00 h
Entrada 3 €
(Niños y jubilados, 2 €) 

! N. R. menores 12 años

Els dissabtes, cinema
Sábado 4 de octubre
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EL AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS 
USA. 2014. Ciencia ficción. Color.
Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman.- D.: Matt Reeves.
Un grupo de simios evolucionados genéticamente se 
convierte en la raza dominante del planeta Tierra. 130 min. 



Cine Clásico
Domingo 5 de octubre

Lugar
Sala de Conferencias 
del Centro Sociocultural
Hora 18:30 h
Socios entrada libre

LAS PELÍCULAS QUE NO VIMOS 
EN LA TERRAZA DE VERANO (4)

LA VENUS DE LAS PIELES   
Francia. Polonia. 2013. Dramático. Color.
Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.- D.: Roman Polanski.
Un director de escena recibe la visita de una mujer dispuesta 
a cualquier cosa para obtener el papel. A.: obra teatral de 
David Ives, según la novela de Leopold von Sacher-Masoch. 
G.: Roman Polanski y David Ives. F.: Pawel Edelman. M.: 
Alexandre Desplat. 96 min.
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Projecció i col·loqui
Divendres 10 d’octubre

Lloc
Sala Conferències 
Centre Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada lliure 

EL TREN DE LA LIBERTAD    
España. 2014. Documental. Color.
Imágenes documentales.- D.: Colectivo de mujeres cineastas 
contra la reforma de la ley del aborto.
Tras años de avance en los derechos de la mujer, el nuevo 
gobierno de España prepara un anteproyecto de ley que 
restrinja el derecho al aborto. Ante esta noticia, un pequeño 
grupo de mujeres asturianas se moviliza provocando que 
cientos de miles de personas de todo el país se trasladen a 
Madrid en tren para una gran manifestación. 42 min.

Presenta el documental
Giovanna Ribes
(Productora i realizadora)
(Subdelegada en la Comunidad Valenciana de 
CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de 
Medios Audiovisuales)

Les noves realitats socials i polítiques, amb les retallades en 
cultura i llibertats, han provocat la reaparició d'un cinema 
realitzat amb el coratge que proporciona la necessitat i pegat 
a la realitat del carrer. Perfecte exemple d'això és "El tren de 
la libertad", un film col·lectiu realitzat per dones contra la 
reforma de la llei de l'avortament que pretén l'actual govern.

LA CULTURA 
VALENCIANA: 
L'AUDIOVISUAL



 Nit de màgia i 
humor valencià

Dissabte 11 d‘octubre

Lloc
Auditori Municipal
Hora 22:45 h
Entrada: 5 € 
(Bar Torrent i Bar 7 Notas).

EUGENI ALEMANY
Presentador de Trau la llengua (Canal 9) i reporter de 

Caiga quien caiga (Tele 5)

DARIO PIERA
Màgia i humor

Venda anticipada d’entrades: 
Bar Torrent i Bar 7 Notas

ORGANIZA

CLAVARIA VERGE
DEL CARME 15’

COLABORA

SERVICIO DE BAR
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Cinema clàssic
Diumenge 12 d’octubre

Lloc
Sala de Conferències 
del Centro Sociocultural
Hora 18:30 h
Entrada lliure
CARLES MIRA,
UN CINEASTA VALENCIÀ (1)

Si haguéssim de triar un cineasta que encarnés les 
essències que se suposen al poble valencià, i ens fos 
vetat el mestre Berlanga, aquest seria Carles Mira, un 
cineasta que ens ha deixat una filmografia carregada de 
traca i de provocació. L'Associació d'Amics del Cinema 
Clàssic programa per aquest mes d'octubre els seus dos 
títols més significatius.

CON EL CULO AL 
AIRE 
Espanya. 1980. Comèdia. Color.
Ovidi Montllor, Eva León, Joan 
Monleón.- D.: Carles Mira.
Un xic aficionat als ocells pateix un 
desengany amorós i és internat en 
un manicomi en què els pacients 
creuen ser grans personatges de la 
història. G.: Carles Mira. F.: Hans 
Burmann. M.: Caco Senante. 94 min.

Conecta’t a la Xarxa Cultural
de L’Eliana

Envia’ns un correu electrònic amb el teu nom i adreça i 
rebràs per la mateixa via informació detallada de cada acte 
programat des de la Regidoria de Cultura: espectacles, 
cine, certàmens, tallers, cursos, etc. 

Envia’ns el teu correu a: cultura@leliana.es



Projecció i col·loqui
Divendres 17 d’octubre

Lloc
Sala Conferències 
Centre Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada lliure 

LA PORTA DEL BARRI   
Un home torna a la casa de la seva àvia al barri del 
Cabanyal amb la intenció de vendre-la, sense saber que 
allà l'espera un deute que encara té amb la dona. Actor: 
Joan Verdú. Text i direcció: Pedro Uris. Realització cinema: 
Jaume Verdú. 25 min.

Participen:
Isabel Caballero
(actriu i directora de Cabanyal Íntim)
Pep Ricart
(actor i director de teatre)
Joan Verdú
(actor)

Repetint gairebé paraula per paraula el que hem dit del 
cinema, les noves realitats socials i polítiques, amb les 
retallades en cultura i llibertats, han provocat la reaparició 
d'un teatre realitzat amb el coratge que proporciona la 
necessitat i pegat a la realitat del carrer. Un perfecte exemple 
és el festival Cabanyal Íntim i per parlar de tot això esta 
vesprada ens acompanyarà una de les seves directores i 
projectarem una de les obres presentades en la passada 
edició.

LA CULTURA VALENCIANA: 
EL TEATRE
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La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, integrant del 
grup Els setze jutges i figura destacada de la Nova Cançó, 
posseeix una llarga trajectòria d'investigació i recopilació de 
les músiques populars de l'entorn cultural català. Esta nit ens 
presentarà, entre altres cançons, el seu últim treball, un 
homenatge al poeta mallorquí Bartomeu Rosselló-Pòrcel, del 
qual es compleix el centenari del seu naixement. 

MARIA DEL MAR BONET
amb el seu espectacle Fira Encesa

Música
Dissabte 18 d’octubre

Lloc
Auditori Municipal
Hora 22:30 h
Entrada 6 €
(Niños y jubilados, 4 €) 



Lloc
Sala Conferències 
Centre Sociocultural
Hora 18:30 h
Entrada lliure

Club de Lectura

LIBROS EN LA PANTALLA
El Club de Lectura de l'Eliana es suma a les activitats al 
voltant de la cultura valenciana programades per aquest 
mes d'octubre, triant per a la sessió del Cine Club Lectura 
una pel·lícula netament valenciana, tant pels escenaris i 
ambients que recrea com per estar basada en una 
novel·la del valencià Manuel Vicent, autor que ja va estar 
amb els veïns de l'Eliana fa alguns mesos per presentar la 
seva última obra.

Presentació i col·loqui: Lorena Barroso 
(Coordinadora del Club de Lectura) i
Pedro Uris (Cartelera Turia).

Diumenge 19 d’octubre

TRANVÍA A LA 
MALVARROSA 
Espanya. 1996. Dramàtic. Color.
Liberto Rabal, Vicente Parra, 
Ariadna Gil.- D.: José Luis García 
Sánchez.
En la València dels anys 
cinquanta, un jove s'enamora 
d'una xica però descobrix l'amor 
físic en braços d'una prostituta. 
A.: la novel·la de Manuel Vicent. 
G.: Rafael Azcona. F.: José Luis 
Alcaine. M.: Antoine Duhamel. 
105 min.



EQUIPO DE RESCATE (AVIONES 2)
USA. 2014. Animación. Color.
Personajes de dibujos animados.- D.: Roberts Gannaway.
El intrépido avión que tiene miedo a las alturas se apunta 
voluntario para combatir un incendio que se ha declarado en 
un parque natural. Todos los públicos.

Cine familiar
Domingo 19 de octubre

Lugar
Auditorio Municipal
Hora 18:30 h
Entrada 3 €
(Niños y jubilados, 2 €) 
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Esta exposición permanecerá abier-
ta al público desde el 24 de octubre 
hasta el 7 de noviembre, en horario 
de 9 a 21 h., de lunes a viernes.

Exposición
Viernes 24 de octubre

Lugar
Centro Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada libre

INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DE 
SEBASTIAN SABATER



25 ANYS DE AMORES
Amores, grup de percussió 
Intèrprets: Pau Ballester, Ángel García y Jesús Salvador 
“Chapi”. Música de: Oscar Navarro, Legetti, John Cage, J. S. 
Chapi, J. S. Bach, Victor Vallés.  
Amores, grup de percussió, ha desenvolupat un paper decisiu en 
l'evolució de la música per a percussió a Espanya, i ha actuat en 
nombroses ciutats espanyoles i europees, a més dels EUA, Brasil, 
Argentina, Uruguai, Puerto Rico, Mèxic, Korea, Taiwan, dins dels 
més importants Festivals de Percussió i Música Contemporània, 
rebent nombrosos elogis de la crítica especialitzada.

5 Segles de música
Dissabte 26 d’octubre

Lloc
Auditori Municipal
Hora 20:00 h
Entrada 5 €
(Xiquets i jubilats, 3 €)

Cinema clàssic
Diumenge 26 d’octubre

Lloc
Sala de Conferències 
del Centro Sociocultural
Hora 18:30 h
Entrada lliure

CARLES MIRA,
UN CINEASTA VALENCIÀ (2)

LA PORTENTOSA VIDA DEL PARE VICENT 
Espanya. 1977. Dramàtic. Color.
Albert Boadella, Ovidi Montllor, Angela Molina.- D.: Carles Mira.
A la València del segle XVI, Vicent Ferrer, el futur sant, és 
pres per un perillós il·luminat paranoic. G.: Carles Mira. F.: 
Teo Escamilla. 79 min.
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Presentació editorial
Divendres 31 d’octubre

Lloc
Sala Conferències 
Centre Sociocultural
Hora 19:30 h
Entrada lliure 

Concloem el debat, que hem plantejat aquest mes d'octubre 
al voltant de l'estat actual de la cultura valenciana, amb una 
mirada a la literatura, als llibres. Tindrem en la taula a  
Carena editors, una editorial valenciana que dirigeix un veí 
de l'Eliana, Quique Olmos. Carena neix l'any 1989 i la seva 
primera publicació va ser el "Vocabulari Escolar de la 
Llengua", d'Enric Valor. Des d'aquest moment la seva línia 
editorial ha estat enfocada a difondre tot el relatiu al patrimoni 
cultural, històric i popular valencià. Ara mira cap el futur amb 
nous projectes i idees que ens descobriran aquesta tarda.

Participen:
Luis Andrés (Vesprades de Llibres)
Quique Olmos (director de Carena editors)
Autors de l'editorial

LA CULTURA VALENCIANA:
ELS LLIBRES
CARENA, UNA EDITORIAL VALENCIANA

Si vols rebre per correu postal en el teu domicili aquesta Agenda 
Cultural i altres comunicacions de la Regidoria de Cultura, de manera 
gratuïta, ompli aquesta butlleta de subscripció.

Nom i cognoms:

Adreça:

Codi postal i població:  Telèfon:

Correu electrònic (cas de tindre-ho):

Pots remetre-la per correu electrònic: cultura@leliana.es o per correu 
postal al Centre Sociocultural (Plaça Jutge Miquel Comes, 1  46183 L’Eliana).

subscriu-te
i rebràs aquesta Guia per correu.
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