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YLLANA 25
Produccions Yllana.
+14 anys. 
Idioma: castellà. /03

dissabte

novembre
teatre/humor presentació llibre

LAURA,
NO ESPERABA 
ESTE FINAL
Autor: Vicent Roncero. /09

divendres

novembre

setmana de les
Lletres Valencianes

/19
dilluns

/20
dimarts

/22
dijous

novembre
Inauguració 
Setmana de les 
Lletres Valencianes.



novembre/desembre 2018

novembre

teatre/humor

Venda d’entrades: www.elientrada.es

YLLANA 25
Produccions Yllana. 
Humor sense paraules.

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada: 15€
Preu reduït: 12€

/03
dissabte

Centre Sociocultural 

Yllana  és un fenomen singular en l'escena espanyola. No 
solament perquè ha aconseguit mantenir viu el seu projecte 
artístic durant 25 anys, sinó perquè s'ha convertit en una marca i, 
encara més, en una autèntica factoria cultural. Aquest espectacle 
és la suma de moltes ments creadores que han aportat la seua 
creativitat des dels començaments de la companyia.

Al llarg de la seua existència Yllana ha realitzat 26 muntatges 
representats en més de 2.000 ocasions en més de 40 països 
davant dos milions d'espectadors. Ara tindrem l'oportunitat de 
poder gaudir-los al nostre poble. Tot un luxe.

Duració: 90m. +14 anys. Idioma: castellà.



cineforum
Cicle New Hollywood. Volum II

MASH
EEUU, 1970. Comedia. 116 min.
Director: Robert Altman

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Dos cirujanos del ejército destinados a una unidad móvil médica 
en Corea durante la guerra protagonizan distintas aventuras. 
Tanto ellos como su equipo de enfermeras se toman el trabajo 
muy en serio, pero, en su tiempo libre, las bromas constantes y la 
ironía hacen más llevadera la situación.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/04
diumenge

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



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

ROBIN DE LOS BOSQUES
EEUU, 1938. 106 min.
Director: Michael Curtiz & William Keighley
Secundari/a de luxe: Una O'Connor.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Robin de Locksley torna a Anglaterra després de combatre contra 
els infidels en les Croades. Mentres tant, Joan sense Terra, el germà 
del Rei Ricard I, ha usurpat el tron i governa despòticament, de 
manera que el noble saxó decideix refugiar-se al bosc de 
Sherwood i lluitar contra l'usurpador per a tornar-li la corona a 
Ricard, Cor de Lleó.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/07
dimecres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



documental

EL TERRER.
UN POBLE EMMUDIT
Documental-Memoria Històrica. 94 min. 
Guió i direcció: Óscar Navarro Pechuán i Sergi 
Tarín Galán.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Entre 1939 i 1956, el franquisme va afusellar més de dos mil 
republicans a Paterna de tots els llocs del País Valencià i de la resta 
de l'Estat espanyol. Van ser anys de terror, de silenci, 
d'arbitrarietats, d'eliminació planificada i sistemàtica de qualsevol 
vestigi progressista. El documental retrata l'esforç col·lectiu del 
poble de Paterna per recuperar la memòria i la dignitat dels quals 
van morir per defensar la democràcia. Tot mostrat a través del 
punt de vista d'aquells protagonistes que es van veure silenciats i 
aquelles veus condemnades a l'oblit.

/08
dijous

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



presentació llibre

LAURA, NO ESPERABA 
ESTE FINAL
Autor: Vicent Roncero.
Acompanyen: Lluís Andrés, crític literàri i Antoni 
Ferrer, Poeta.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/09
divendres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



musical-concert

Organitza: 
CHIQUILLA
El musical de Seguridad Social.
Col·labora: Regidoria de Cultura

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h i 23.00h
(2 sessions)

Venda d’entrades: www.eventbrite.es i Bar Torrent

/10
dissabte

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



cineforum
Cicle New Hollywood. Volum II

LA ÚLTIMA PELÍCULA 
EEUU, 1971. 118 min.
Director: Peter Bogdanovich

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Década de los 50, en una pequeña ciudad de Texas. Sonny, 
Duane y Jacy son tres adolescentes insatisfechos y aburridos, 
espectadores de sus propias vidas en una localidad encerrada 
en sí misma en la que no hay mucho que hacer. Todo es un 
sueño inmóvil que se desarrolla entre un viejo cine, un salón 
de billar y un café abierto toda la noche.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/11
diumenge

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



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

LLUEVE EN MI CORAZÓN
EEUU, 1969. 102 min.
Director: Francis Ford Coppola
Secundari/a de luxe: Robert Duvall.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Nat és una dona embarassada que decideix fugir del seu marit per 
sentir-se lliure. Conduint sense rumb fix, a la carretera recull a un 
autoestopista, un jove jugador de fúbol americà que pateix un 
cert retard mental a causa d'un accident sofert mentre jugava. 
Pel·lícula guanyadora de la Conxa d'or al festival de Sant Sebastià 
al 1969.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/14
dimecres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



presentació llibre

BIOGRAFIES PARCIALS
IMPULS
Autor: Xavier Serra.

Intervindran: l’autor, l’editor Vicent Olmos i la soprano 
Enedina Loris, en una taula redona coordinada per  
Pura Peris. 

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Xavier Serra és autor de "Biografies parcials", un projecte molt 
ambiciós per contribuir a entendre la història recent del País 
Valencià. Ho fa a partir d’entrevistes a personatges culturalment 
determinants que, des de diferents perspectives, han contribuït a 
configurar la nostra societat. Aquest nou volum, subtitulat 
“Impuls”, aplega les biografies de l’actriu Pepa López, el professor 
de literatura Dominic Keown, l’editor Vicent Olmos, l’arqueòleg 
Ferran Arasa, la soprano Enedina Lloris i el periodista Vicent Partal. 
Un mosaic que tot plegat presenta una visió amena, irònica i 
perspicaç sobre alguns dels fets més rellevants esdevinguts en la 
literatura, les arts, les ciències, ... de la societat valenciana en les 
darreres dècades.

Presenta i modera: Pura Peris (membre del CEL de l’Eliana)

/15
dijous

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



trobades literàries
CRISTINA FALLARÀS 
SÁNCHEZ
Escritora y periodista española, defensora 
de los derechos de la mujer.
Le acompañará: Amparo Tórtola, 
periodista y escritora.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Cargo directivo en diversos medios de comunicación, además ha 
publicado  seis novelas. La última, “Honrarás a tu padre y a tu 
madre”.

Cristina Fallarás, de sólidas convicciones feministas y progresistas 
le permiten defender con criterio y argumentos sus opiniones en 
los múltiples foros donde participa.

Presenta y modera: Lluís Andrés, crític literari

/16
divendres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



concerts

CONCERTS
SANTA CECILIA

Entrada lliure
Aforament limitat

/16
divendres

/17
dissabte

/18
diumenge

Banda Juvenil i Orquestra Simfònica
Divendres 16 de noviembre
19:00h
Auditori Municipal

Big Band i Banda Simfònica
Dissabte 17 de noviembre
18:00h
Auditori Municipal

Orquestra Guitarres i Cor
Diumenge 18 de noviembre
11:30h
Auditori Municipal

novembre/desembre 2018

novembre



Exposició

2018 ANY DELS MISTERIS
ASSUMPCIONISTES
Elx, València, Castelló.

Concert

UN PESSIC D’A MAR
A càrrec d’Andreu Soler i Neus Fuster.

setmana de les
Lletres Valencianes

Col·labora:

Inauguració
Setmana de les Lletres Valencianes

Espai Expositiu i Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

/19
dilluns

Centre Sociocultural 
19.00h Entrada lliure

Aforament limitat

novembre/desembre 2018

novembre



setmana de les
Lletres Valencianes

LECTURA PÚBLICA
COMMEMORACIÓ DEL DIA DE 
LES LLETRES VALENCIANES 2018
amb la col·laboració d’associacions del municipi.

Centre Sociocultural 
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

/20
dimarts

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

novembre/desembre 2018

novembre



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

RACHEL, RACHEL
EEUU, 1968. 101 min.
Director: Paul Newman
Secundari/a de luxe: Estelle Parsons.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

A punt de cuplir els trenta-cinc, la solitària Rachel Cameron sent 
que ha arribat a la meitat exacta de la seva vida. Han passat 
catorze anys des que la mort del seu pare la va obligar a 
interrompre els seus estudis universitaris i tornar al seu avorrit 
poble.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/21
dimecres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



setmana de les
Lletres Valencianes

Conferència

L’INTERÉS PER LA LLENGUA 
DELS VALENCIANS

Ponent: Josep Daniel Climent. 
Modera: Toni Ferrer.

/22
dijous

Organitza:

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



al voltant
de la ciència

TRANSPLANTE 
CARDÍACO Y CORAZÓN 
MECÁNICO
Comptarem amb: Jose Anastasio Montero. Jefe de Servicio de 
Cirugía cardíaca. Hospital La Fe de València. 
Jaime Tormo. Presidente de Avatcor. Associació Valenciana de 
Transplants de Cor y Daniel Ramón. Director del cicle,
Al Voltant de la Ciència, Biotecnólogo e investigador del CSIC.

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

El primer trasplante de corazón se realizó el 3 de Diciembre de 1957 en Cape 
Town , Sudáfrica,  por el Dr. Christiaan Barnard.  Fue un acontecimiento con  gran 
impacto mundial, porque  implicaba quitarle el corazón a una persona y ponerle 
el de otra , con lo que esto  implica en la mentalidad humana.  El corazón ha sido 
siempre el centro del amor, del alma, de la espiritualidad, implicando una gran 
relación entre el corazón y la personalidad del individuo.

Posteriormente los trasplantes se fueron desarrollando intensamente en 
Stanford (California) donde se estructuró totalmente la técnica quirúrgica, el 
diagnostico del rechazo y el tratamiento inmunosupresor. Además  la droga 
Ciclosporina , ha permitido controlar los rechazos consiguiendo supervivencias 
de más de 30 años.

Los trasplantes han tenido un gran auge en todo el mundo y actualmente es un 
procedimiento totalmente normalizado, pero cuyo  problema  es  que hay más 
enfermos necesitados de  trasplante que donantes de corazón. Esto implica que 
hay que recurrir a la utilización de corazones mecánicos. Se ha producido un gran 
desarrollo de estos corazones artificiales, funcionando magníficamente, 
permitiendo a estos pacientes hacer una vida normal.

Presenta y modera: Lluís Andrés, crític literari

/23
divendres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



concert

DE NOUS I VELLS MONS

Esglèsia de la Mare
de Déu del Carme

20.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Intèrprets: Amystis. Elia Casanova (soprano); Quiteria Muñoz (soprano); Isabel 
Marí (alt); José Manuel Bustamante (tenor). Conjunt instrumental: Robert Cases 
(corda polsada); Xavier Boils (corneta); Javier Martos (sacabutx i trompeta 
bastarda); Onofre Serer (percussió). 

Actriu: Inma Ruiz. Direcció al continu, textos i adaptacions: José Duce Chenoll.

Música de:  Francisco de la Torre (1460-1504), Juan Pérez Bocanegra (1598-1631), 
Joseph Ruiz Samaniego (1563-1673), Gaspar Fernández (1566-1629), Juan 
Bautista Comes (1582-1643), Juan Bautista Comes (1582-1643), Juan de Araujo 
(1646-1712), Joan Cererols (1618-1680), Juan García de Zéspedes (1619-1678), 
Pere Rabassa (1683-1767), Juan de Araujo (1646-1712), Manuel de Mesa y Carrizo 
(1752-1804), Juan Arañés (-1649).

Recorregut per la música dels segles XVI i XVII composta a la península i en el Nou 
Món. Gràcies als textos dramatitzats per l'actriu Inma Ruiz, els assistents podran 
endinsar-se en el context cultural i sobretot literari d'un moment de gran 
rellevància històrica, no sempre conegut i valorat com cal, disfrutant així de 
ritmes i melodies d'un temps pretèrit que també fou el nostre.

/24
dissabte A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

novembre/desembre 2018

novembre



llibres en pantalla

LA MODISTA
Australia, 2015. 118 min.
Directora: Jocelyn Moorhouse

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Australia, años 50. Tilly Dunnage (Kate Winslet), una glamurosa 
modista, regresa a su casa en el turbio pueblo de Dungatar tras 
muchos años trabajando en exclusivas casas de moda de París, con 
el objetivo de cerrar heridas del pasado y vengarse de quienes la 
forzaron a marcharse años atrás. Allí, no sólo se reconciliará con 
Molly (Judy Davis), su enferma y excéntrica madre, y se enamorará 
inesperadamente de Teddy (Liam Hemsworth), sino que armada 
únicamente con su máquina de coser y su excepcional estilo, 
conseguirá transformar a las mujeres del pueblo y logrará de esta 
peculiar forma su dulce y ansiada venganza.

/25
diumenge

Centre Sociocultural 

Espai coordinat pel Club de lectura
amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal

novembre/desembre 2018

novembre



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

CASABLANCA
EEUU, 1942. 102 min.
Director: Michael Curtiz
Secundari/a de luxe: Claude Rains.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Anys 40. A conseqüència de la Segona Guerra Mundial, 
Casablanca és una ciutat a la qual arriben fugint del nazisme gent 
de tot arreu: arribar és fàcil, però sortir resulta gairebé impossible, 
especialment si el nom del fugitiu figura en les llistes de la 
Gestapo , que pressionava a l'autoritats franceses sota el 
comandament del corrupte inspector Renault. En aquest cas, 
l'objectiu de la policia secreta alemanya és el líder txec i heroi de la 
resistència Victor Laszlo. L'única esperança del pròfug és Rick 
Blaine, propietari del 'Rick s Cafè' i antic amant de la seua dona, Ilsa 
Lund. Rick i Ilsa s'havien conegut a París, però l'entrada de les 
tropes alemanyes a la capital francesa els va separar.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/28
dimecres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre



presentació llibre

ESCLAVOS DEL DESTINO
Autor: Óscar Hernández Campano.

Editorial: Egales
Presenta: Mila Martínez, escritora.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

A veces, ayudar a un desconocido puede salvarnos. Josep Julià, un 
joven estudiante de psicología con una compleja personalidad, 
coincide en la estación de autobuses de San Sebastián con un 
hombre de mirada triste que busca desesperadamente a alguien 
que nunca llega. Josep, curioso y de corazón altruista, decide 
ayudarlo. Sin embargo, lo que empieza como un impulso 
desinteresado acabará convirtiéndose en una obsesión que lo 
llevará a enfrentarse al mayor de los misterios: él mismo.

/30
divendres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

novembre
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exposició

CALEIDOSCOPIO
Inauguració exposició.
Col·lectiu: Canyada D’Art.
Sugerentes propuestas
estéticas.

/13
dijous

desembre

XVII certamen de relats 

XVII CERTAMEN DE 
RELATS ESCRITS A 
LA TARDOR 2018 
VILA DE L’ELIANA
Representació teatral 
a càrrec de Teatreliana./14

divendresdesembre

concert de Nadal

ESCOLA CORAL 
DE L’ELIANA 
El Nadal Solidari.

/22
dissabte

desembre
EL DESENTIERRO
Comptarem amb la presència del 
seu director i veí: Nacho Ruipérez.

/28
divendres

/30
diumenge

desembre

cinema d’estrenateatre/dansa
POR UNOS
PASITOS DE NÁ
Companyia Ambulantes danza.
Públic familiar. 
Idioma: castellà.

/01
dissabte de

se
m

br
e



concert/presentació
Presentació del seu disc

PER NADAL, TORRONS
Grup Alimara.

Plaça del País Valencià 12.30h

/01
dissabte

novembre/desembre 2018

desembre

El grup ALIMARA naix l'any 1975 per iniciativa d'un grup de gent procedent del 
Seminari d'Art Popular, de la Càtedra d´Història de l'Art regida pel professor En Felip 
Garin de la Facultat de Filosofia i Lletres de València.

La seua tasca s'ha centrat en la investigació, restauració, i difusió del folklore del Paìs 
Valencià (mùsica, balls, danses, cançons i indumentària) des d'una perspectiva 
científica que tot cercant la major autenticitat no desvirtue ni manipule les 
manifestacions de la cultura popular de les nostres comarques.

Un dels camps als que ha dedicat major atenció i esforços, ha estat la difusió de LA 
DANSÁ, el ball nacional al Paìs Valencià tant a nivell d'investigació, recerca i 
restauració, com a nivell didàctic donant cada any gran quantitat de cursos teorico 
pràctics a la ciutat de València i a altres pobles valencians. Tot per la idea 
d'institucionalitzar el "DIA DE LA DANSA", treball que es porta a terme des del 1979.

Actualment, i al mateix temps que intentem millorar el nostre nivell formatiu, 
seguim treballant en la recerca i restauració de balls, cançons, festes i costums que 
es trobaven perduts o en greu perill de desaparició, o manipulació. Es per això, i 
davant la visió del que resta per fer, que demanem la col•laboració de tots els 
valencians conscients, als qui, per altra banda hem dedicat des de sempre el nostre 
treball pensant que "entre tots ho farem tot".



teatre/dansa

Venda d’entrades: www.elientrada.es

POR UNOS PASITOS
DE NÁ
Companyia Ambulantes danza.
Espectacle que fusiona la dansa �amenca i la contemporània. 

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada: 7€
Preu reduït: 5€

/01
dissabte

Centre Sociocultural 

Els protagonistes són tres personatges amb formes geomètriques. 
Dos redons i l'altre quadrat. La seua forma i el seu ball són 
"diferents". Les figures redones volen que la cuadradita canvie la 
seua forma de ballar, però ella orgullosa i "flamenca" vol 
mantindre la seua identitat.

Ballant, buscaran una solució. La trobaran? Una divertida mirada, 
des de la dansa, sobre aquest tema per la identitat de les persones 
que són diferents.

Intèrprets: Elena Santonja, Florencio Campo i Patricia Torrero.
Direcció: Juan Cifuentes.

Duració: 60m. Públic familiar. Idioma: castellà.

novembre/desembre 2018

desembre



cineforum
Cicle New Hollywood. Volum II

CHINATOWN 
EEUU, 1974. 131 min.
Director: Roman Polanski

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Los Ángeles, 1937. El detective J.J. Gittes, especializado en 
divorcios, recibe la visita de la esposa de Mulwray, el jefe del 
Servicio de Aguas de la ciudad, que sospecha que su marido la 
engaña. Al mismo tiempo, Gittes descubre que los agricultores 
acusan a Mulwray de corrupción por su negativa a construir un 
pantano que paliaría la sequía que sufren. Poco después, el 
escándalo salta a la prensa, pero la cosa se complica cuando una 
mujer se presenta en el despacho de Gittes con una sorprendente 
revelación.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/02
diumenge

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

desembre



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

HAROLD Y MAUD
EEUU, 1971. 90 min.
Director: Hal Ashby
Secundari/a de luxe: Ruth Gordon.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Comèdia negra que relata la història d'un jove de bona família obsessionat 
amb la mort, fins al punt que el seu passatemps favorit és provar diferents 
mètodes de suïcidi. Va obtenir excel·lents crítiques i va guanyar l'espiga 
d'or en el Seminci de 1974.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/12
dimecres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

desembre



exposició

CALEIDOSCOPIO
Col·lectiu: Canyada D’Art.
Sugerentes propuestas estéticas.

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Del griego kalós, bella, éidos, imagen y scopéo, observar, es el 
caleidoscopio un objeto interactivo multiplicador de imágenes que sirve 
muy bien para presentar a este singular colectivo de artistas de amplia 
trayectoria.

Canyada d’Art ha hecho de la diversidad virtud, combinado diferentes 
manifestaciones artísticas como la fotografía, la escultura, la literatura, el 
mosaico, la pintura, el teatro… en un Caleidoscopio de sugerentes 
propuestas estéticas.

/13
dijous

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

desembre



XVII certamen de relats 

XVII CERTAMEN DE 
RELATS ESCRITS A LA 
TARDOR 2018 
VILA DE L’ELIANA
LLiurament dels Premis.

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

"Escrits a la tardor" és un concurs de relats curts, inèdits i de temàtica lliure, 
que poden estar escrits en castellà o en valencià. El certamen, que té com 
a finalitat promoure la creació literària, així com fomentar l´ús i la 
recuperació del valencià.

Representació teatral a càrrec de l’Associació d’amics del teatre.

/14
divendres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

desembre



concerts

CONCERTS
DE NADAL

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

Entrada lliure
Aforament limitat

Centre Sociocultural 

/15
dissabte

/16
diumenge

CONCERT BANDA SIMFONICA
Dissabte: Banda Simfònica
18.00h

CONCERT ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
Diumenge: Orquestra Simfònica i Cor 
11.30h

novembre/desembre 2018

desembre



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

UNA MUJER DE PARÍS
EEUU, 1923. 84 min.
Director: Charles Chaplin
Secundari/a de luxe: Edna Purviance.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Melodrama que denuncia la hipocresia i els prejudicis morals de la societat 
a través de la història de Marie St Clair (Edna Purviance), un senzilla jove 
d'un xicotet poble francès enamorada d'un pintor. Primer drama del 
mestre Chaplin que va dirigir per a la United Artists, productora i 
distribuïdora creada entre altres per ell mateix.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/19
dimecres

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

desembre



concert de Nadal
ESCOLA CORAL
DE L’ELIANA

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h

Un any més, l’Escola Coral de l’Eliana ens ofereix el  concert de 
Nadal, enguany des de la vessant més solidaria. Més de 100 xiquets 
i xiquetes formen aquesta escola que aquest any presenten 
l’espectacle: El Nadal Solidari.

/22
dissabte

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

desembre



/28
divendres

/30
diumenge

cinema infantil
RALPH
ROMPE INTERNET 
EEUU, 2018. Animación.
Todos los públicos.

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

17.00h Entrada:3,5€
Preu reduït: 2,5€

Ralph rompe Internet sale de los recreativos, y se adentra en el mundo inexplorado, 
expansivo y emocionante de Internet. Averiguaremos si sobrevive al poder de 
demolición de Ralph. Ralph (voz de John C. Reilly), el malo de los videojuegos y su 
compañera Vanellope von Schweetz (voz de Sarah Silverman) tendrán que 
jugárselo todo viajando por las redes en busca de una pieza de repuesto que salve 
Sugar Rush, el videojuego de Vanellope. Y para complicar más las cosas, Ralph y 
Vanellope dependen de los ciudadanos de Internet, los llamados ‘ciudanets’ para 
que les ayuden a desenvolverse en ese peligroso mundo. Entre ellos está un 
empresario de Internet llamado Yesss (voz de Taraji P. Henson), que es el algoritmo 
estrella y el alma de “BuzzTube”, la página web más de moda del momento. 

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

desembre



cinema d’estrena

/28
divendres

/30
diumenge

EL DESENTIERRO
España, 2018. 90 min.
Comptarem amb la presència del seu 
director i veí: Nacho Ruipérez.

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada:3,5€
Preu reduït: 2,5€

La repentina aparición de una mujer albanesa en un pueblo de Levante 
provoca que Jordi, recién llegado de Argentina para asistir al entierro de un 
importante Conseller, decida investigar el pasado de su padre Pau, 
desaparecido hace 20 años y al que todo el mundo daba ya por muerto. 
Cuenta con la ayuda de su primo hermano Diego, hijo del político 
valenciano fallecido y ahora convertido en un escritor errante que vive 
retirado. Juntos emprenderán a contrarreloj la búsqueda de Pau. 

Centre Sociocultural 

novembre/desembre 2018

desembre



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

• L'hora del Conte: 15 i 29 de novembre, i 13 de 
desembre, a les 17.45h.
CONTES AMB MAYÚ I LES SEUS AMICS.

TEIXIDORES DE FUTUR
•  Recital poètic: 23 de novembre a les 18.30h.

• Contacontes Especial Nadal: 20 de desembre a les 
17.45h.                                   

• Club de Lectura Juvenil: tots els divendres de 
vesprada. Informa’t en la biblioteca.

• 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)

A partir del 7 de desembre
s’amplia l’horari com a sala d’estudi

T 96 274 23 71 biblioteca@leliana.es


