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Comèdia policíaca.
Direcció: Santiago Sánchez.
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RIGOR I FANTASIA:
BOREAS MÚSICA
Intèrprets: Laia Blasco López, soprano, 
Lidia Rodrigo Royo, clave, Elisabeth 
Woltèche, �auta de pico i direcció.                                

A L’ELIANA

XIII EDICIÓdia internacional
de les dones

/09
divendres

març
Taula redona. 
MÚSIQUES, JOVES
I PROFESSIONALS 
Presenta: Isabel Montaner

Café concert. JAZZTAME
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exposició
Inauguració exposició.

FESTES TRADICIONALS
DEL TERRITORI VALENCIÀ
Universitat de València. 

Espai expositiu
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

Centre Sociocultural 
19.00h Entrada lliure

Aforament limitat

març/abril 2018

març

L’exposició “Les Festes Tradicionals del Territori Valencià” té com a 
objectiu acostar a la ciutadania el patrimoni festiu del qual gaudeix la 
societat valenciana. Aquesta iniciativa naix del Vicerectorat de 
Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València, i està 
patrocinada i recolzada per Caixa Popular i la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, a través de la 
Direcció General de Cultura i Patrimoni.

A través dels 35 plafons que componen la mostra, confeccionats 
íntegrament per la unitat de suport al Vicerectorat, el lector coneixerà el 
ric ventall de manifestacions festives que compartim els valencians i 
valencianes. De nord a sud, totes les comarques són retratades.

Organitza: 
Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial amb la col·laboració de 
Caixa Popular i a Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la 
Generalitat Valenciana.

/01
dijous

l’1-16 de març,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores



dia internacional
de les dones
Presentació llibre. 
TIERRA, MAR Y AIRE 
Autora: Patricia Campos Doménech
Representació teatral. 
REPRESENTACIÓ TEATRAL. 
ANIVERSARI EMMASCARAT:
EL SEGUNDO SEXO
Dirigida per Sefa Bernet

Espai expositiu
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Presentació llibre: Tierra, Mar y Aire
El testimoni d’una dona que va voler canviar el món.

REPRESENTACIÓ TEATRAL. ANIVERSARI EMMASCARAT:
El segundo sexo
Celebrant el 110 aniversari del naixement de Simone de Beauvoir.

/02
divendres

Centre Sociocultural 

Col·laboren:Organitza:

Regidoria d I̓gualtat

març/abril 2018

març



cicle Gran Bretaña

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

MODESTY BLAISE
(Modesty Blaise). Reino Unido, 1966. 
Comedia. Color. 119 min.
Director: Joseph Losey. 
Guión: Evan Jones, Stanley Dubens, Peter O’Donnell.
Música: John Dankwort. Fotografía: Jakc Hikdyard. 
Reparto: Monica Vitti, Terence Stamp, Dirk Bogarde, Harry 
Andrews, Clive Revill,Alexander Knox, Rossella Falk, Scilla 
Gabel, Michael Chow.

Modesty Blaise es una una bella espía. El gobierno británico contrata sus 
servicios para impedir que un malvado criminal lleve a cabo un robo 
millonario de diamant.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/04
diumenge

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

març



concert

BANDA SIMFÒNICA 
DE LA UNIÓ MUSICAL 
DE L’ELIANA

La Banda Simfònica de la Unió Musical de l’Eliana, ens oferirà un concert on 
gaudirem i disfrutarem d’una vesprada de diumenge.

diumenge
/04

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

març



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

HOMBRES VIOLENTOS
(The Violent Men). EEUU, 1955.
Wester. 96 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Lew Wilkinson és un ramader que a poc a poc ha aconseguit apoderar-se 
de tota la vall, comptant amb el suport de la seua dona Marta i del seu 
germà Cole. L'únic que s'oposa a les seues ambicions és el jove ramader 
John Parrish. Però Judith, la �lla de Wilkinson, s'enamora de Parrish i busca 
la seua ajuda quan decideix escapar-se de casa.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/07
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

març



dia internacional
de les dones
Taula redona. 
MÚSIQUES, JOVES I
PROFESSIONALS
Presenta: Isabel Montaner, regidora d’Igualtat

Café concert. 
JAZZTAME

Sala d’actes de l’EPA
Avinguda del Parc, 3

19.00h Taula redona

21.00h Concert

Entrada lliure
Aforament limitat

Taula redona. MÚSIQUES, JOVES I PROFESSIONALS
Composada per: Laia Bernad (pianista) i Valeria Sepó (cantant), artístes 
músiques professionals i amb components del grup Mafalda, Vera (veu) i 
Bárbara (veu).

Café concert. JAZZTAME
Laia Bernard (piano), Virginia Iranzo (violí, veu), Olga Nova (baix), Eva Català 
(percusió).
Veus: Vera i Bárbara components del grup Mafalda.

/09
divendres

Organitza:

Regidoria d I̓gualtat

març/abril 2018

març



cicle Gran Bretaña

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

MORGAN, 
UN CASO CLÍNICO
Reino Unido, 1966. Comedia dramática. 
Blanco y Negro. 97 min. Director: Karel Reisz.

Guión: David Mercer. Música: John Dankworth. 
Fotografía: Larry Pizer. 
Reparto: David Warner, Vanessa Redgrave, Robert 
Stephens, Irene Handl, Bernard Bresslaw, Arthur Mullard.

Morgan es un artista que, in�uido por las ideas marxistas de su madre, 
siente la necesidad de rebelarse contra el orden social establecido y contra 
toda clase de convencionalismos. Pero esta actitud lo alejará cada vez más 
de la realidad y, poco a poco, contraerá una grave patología psicológica 
que lo lleva a identi�carse con un gorila, animal al que se siente muy 
unido. 

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/11
diumenge

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

març



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

COMANDO
(Hell is for Heroes). EEUU, 1962. 
Bélica. 90 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

John Reese (Steve McQueen) és un polèmic i indisciplinat militar que 
mostra una gran valentia en el camp de batalla. En la tardor de 1944, 
després de degradar-lo, l'envien a la Línia Sigfrido, prop de Bèlgica. El seu 
caràcter amarg el manté allunyat de la resta de l'esquadró, però el seu 
coratge durant la batalla contagia als seus companys. Un dia, sense 
l'autorització dels seus superiors, inicia l'assalt a una forti�cació alemanya. 
La seva indisciplina el porta davant un consell de guerra.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/14
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

març



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

DUELO DE TITANES
(Gun�ght at the OK Corral). EEUU, 1957.
Western.122 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Wyatt Earp, el xèrif de Dodge City, es troba de nou amb John "Doc" 
Holliday, un jugador borratxo i tuberculós a qui va salvar la vida en una 
ocasió. Junts s'hauran d'enfrontar a la banda dels Clanton, una poderosa 
família que té atemorit tot el poble.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/21
dimecres

Centre Sociocultural 

març/abril 2018
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dia internacional
de les dones

Biblioteca Municipal
General Pastor, 34

17.45h Entrada lliure
Aforament limitat

Contacontes. 

MAYÚ I EL SEUS AMICS

/22
dijous

març/abril 2018

març



dia internacional
de les dones

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/22
dijous

Centre Sociocultural 

Taula redona.  
EL SINDICALISME
I LES DONES: PRIMER 
MOVIMENT SINDICAL 
A L’ELIANA 
Presenta i modera: Isabel Montaner,
regidora de polítiques d’Igualtat.

L’assentament de “fàbriques com Little Kiss” o anteriorment la “fàbrica de la 
Borra” va suposar una oportunitat per a moltes dones d’aquest poble i 
inclús propiciaren que vingueren  moltes treballadores d’altres poblacions, 
algunes �ns i tot d’altres províncies.
Les dones del nostre poble van participar del moviment sindical i van 
aplegar a ser referent a nivell social, dones que mai han esta reconegudes.
És per això, que hem organitza una xerrada amb dones d’aquell moviment 
sindical i també del moviment sindical actual. 
Comptarem amb dones que varem participar en aquest moviment i amb 
dones que participen en l’actualitat.

Organitza:

Regidoria d I̓gualtat

març/abril 2018

març



5 segles de música
Espai coordinat per Vicente Roncero

A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

RIGOR I FANTASIA:
BOREAS MÚSICA

Intèrprets: Laia Blasco López, soprano, Lidia Rodrigo Royo, clave, Elisabeth 
Woltèche, �auta de pico i direcció.                       

Esglèsia Mare de
Dèu del Carme
Plaça Església, 1

20.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/23
divendres

març/abril 2018

març



teatre

Comèdia policíaca.

PELS PÈLS

Text: Paul Pörtner. Direcció: Santiago Sánchez.
Intèrprets: Carles Castillo, Carles Montoliu, Lola 
Moltó, Alfred Picó, Marta Chiner, Rafa Alarcón.

Només els creadors d'Imprebís i els productors d'El sopar dels idiotes podien portar 
a València l'obra més representada en la història del teatre als Estats Units: 'Pels 
pèls'. Una comedia policiaca per a morir-se de risa: un assassinat amb quatre 
sospitosos i dos policies tancats a una perruqueria, on el públic, amb els seus vots, 
decideix qui es l'assassí. Cada dia un �nal diferent per a una obra que ja ha entrat al 
Llibre Guiness dels Rècords. Vine a morir-te de riure i a triar qui serà hui el culpable.

19.30h Entrada: 10€
Preu reduït: 8€

/24
dissabte

ANEM
al teatre

Col·labora:

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

Centre Sociocultural 

Duració: 90min Idioma: valencià

març/abril 2018
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libros en pantalla
FIGURAS OCULTAS
(Hidden Figures) EEUU, 2016.
Drama. 127 min.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Narra la historia, nunca contada, de tres brillantes mujeres cientí�cas 
afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta 
(en plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos 
civiles de los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en 
órbita al astronauta John Glenn. 

/25
diumenge

Espai coordinat per el Club de Lectura

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

març



APLAE presenta

CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
DEL TEATRO, CON LA LECTURA 
DEL MANIFIESTO DEL TEATRO
por dos de los actores de APLAE

Sala de teatre
General Pastor, 34

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Muestra/exhibición de los diferentes talleres de formación 
escénica que se están impartiendo por parte de APLAE.

 G2   La danza creativa y juego dramático

 Grupos G2A de 3 a 6 años
                 G2B de 6 a 12 años

 G9   Esgrima escénica

 Grupo de teatro de guiñol a cargo de “Parlacuentos”  
 (Herminio, Mayú y sus amigos)

/27
martes

Dirigido a padres y público en general

Casa de la Juventud

març/abril 2018

març

dia del teatre

Organitza



conferencia
EL TEATRO
HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL IMPRESCINDIBLE QUE, ENTRE 
TODOS, DEBEMOS PROTEGER Y CUIDAR
Conferenciante: Carlos Olalla 
Presenta: Lola Moltó

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Carlos Olalla 
Actor, director y escritor catalán que ha participado en más de un 
centenar de series de tv (“El tiempo entre costuras”, “El faro”, “La sonata 
del silencio”, “Hospital central”, “La embajada”, “Cuéntame”, “Apaches”etc.
Una veintena de películas (“Lasa eta Zabala”, “B, ¿la verdad no cambia 
nada?”, “REC 2”, “Grupo 7”, “The promise”, “The Deep web”, etc.) y diversos 
montajes teatrales de autores como T. Willimas, J.P.Sartre, T.Bernhard, 
B.Brecht, etc.
Más de 50 representaciones teatrales.
Ganador del VII PREMIO PACO RABAL al periodismo cultural.
Desde abril de 2013 dirige un taller solidario de teatro en la parroquia de 
San Carlos Borromeo (Entrevías) que sube a escenarios de institutos, 
centros culturales y prisiones, las historias reales de la gente del barrio 
escritas e interpretadas por ell@s mism@s. 
Desde noviembre de 2015 también imparte un taller de cine y teatro 
para niños en Cañada Real dentro de lo que será el I Festival de cine y 
derechos humanos.

/28
miércoles

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

març

Organitza



teatre

PREFIERO QUE 
SEAMOS AMIGOS
Intèrprets: Lolita Flores y Luis Mottola.

/07 abril
dissabte ANEM

al teatre
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presentació llibre

EXTRAÑAS 
GEOMETRÍAS
Autor: Javier Sartí

/26 abril
dijous

homenatge
a Gloria Fuertes

Proyecto literario: CONOCIENDO 
A GLORIA FUERTES: 
EL DUENDE DE GLORIA

/14 abril
dissabte
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concert

NO FILTER
Poesía Cantada 
per Andreu Soler.

/21
dissabte

abril
exposició

/10

ab
ril

dimarts
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
I PATRIMONI 1936-1939. 
CONÈIXER, DIFONDRE I
POSAR EN VALOR.
ACTUACIÓ MUSICAL DE 
MALVALOCA.

Setmana de 
commemoració 
de la II República

Setmana de 
commemoració 
de la II República



cinefòrum LGTBI
cinema i convivència 

EL VIAJE DE CARLA
Director: Fernando Olmeda. 95 min.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Marietes, associació LGTBI+de l'Eliana, inaugura el seu 
Cinefòrum en el que després de visionar un �lm, es farà 
un sopar de germanor a algún local del poble.

Trenta-dos anys després de marxar de Guimar (Tenerife), Carla Antonelli 
torna per trobar-se amb els seus records i fer balanç de la seva vida. El viaje 
de Carla explora aquest viatge simbòlic d'una de les activistes per la 
igualtat referent del col·lectiu LGTB, i des de 2011 diputada de l'Assemblea 
de Madrid

/06
divendres

Centre Sociocultural 

Organitza:

març/abril 2018

abril



Duració: 90min +14 anys Idioma: castellà

teatre

Comèdia.

PREFIERO QUE 
SEAMOS AMIGOS

Direcció: Tamzin Townsend
Intèrprets: Lolita Flores y Luis Mottola.

Una noche repleta de �ores, deseos, carcajadas y sonrisas
Y es que, ¿Quién no ha tenido que escuchar alguna vez: Pre�ero que seamos 
amigos? Una frase tan común que en esta ocasión nos sirve para a golpe de 
comedia adentrarnos en la historia de Claudia (Lolita Flores) y Valentín (Luis 
Mottola) grandes amigos que se conocen desde hace 5 años, pese a que ella en el 
fondo siempre ha estado enamorada de él y ahora es cuando ha decidido dar el 
paso.

19.30h Entrada: 15€
Preu reduït: 12€

/07
dissabte

ANEM
al teatre

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

abril



cicle de cinema
de la República

LAS HURDES (Tierra sin pan)
España, 1933. 30 min.

DON QUINTÍN
EL AMARGAO
España, 1935. 87 min.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

LAS HURDES (Tierra sin pan)
Director: Luis Buñuel. Guión: Luis Buñuel. Fotografía: Eli Lotar. Música: Johannes 
Brahms. 
Cortometraje documental que hace un retrato de Las Hurdes (Cáceres), una de las 
regiones más pobres y menos desarrolladas de la España de 1932. La insalubridad, 
la miseria y la falta de oportunidades provocan la emigración de los jóvenes y la 
soledad de quienes se quedan en esta desolada región extremeña.

DON QUINTÍN EL AMARGAO
Director: Luis Marquina. Guión: Luis Buñuel, Eduardo Ugarte. Fotografía: José María 
Beltrán. Música: Jacinto Guerrero. Intérpretes: Ana María Custodio, Alfonso Muñoz, 
Luisa Esteso, Fernando Granada, José Luis Sáenz de Heredia, José Alfayate. 
Ofuscado por unos celos infundados, Quintín expulsa de casa a su esposa Felisa 
que espera un hijo. Felisa da a luz una niña en una casa de caridad y sobrevive 
mendigando. En un intento de ablandar el corazón de Quintín, le deja en la puerta 
al bebé, pero Quintín, a su vez, lo entrega a un matrimonio de campesinos. Con el 
paso de los años, Quintín se ha convertido en una persona amargada que sigue sin 
creer en la inocencia de su esposa ni reconoce a su hija Teresa. 

/08
diumenge

Centre Sociocultural 
Sesión: Luis Buñuel

març/abril 2018
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exposició

Setmana de 
commemoració 
de la II República

Inauguració exposició.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I 
PATRIMONI 1936-1939. 
CONÈIXER, DIFONDRE I 
POSAR EN VALOR
Universitat de València. 

Espai expositiu
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

Centre Sociocultural 
19.00h Entrada lliure

Aforament limitat

Es tracta d’una mostra desenvolupada en 17 plafons que fa una recopilació del 
patrimoni històric, documental, bèl·lic i de memòria oral al territori valencià com 
a conseqüència de la Guerra Civil, entre els anys 1936 i 1939.
A pesar de desenvolupar-se principalment fora de les nostres comarques, la 
guerra les va marcar intensament i va deixar una àmplia sèrie d’herències i 
vestigis que han arribat �ns a l’actualitat i s’han convertit en patrimoni comú. 
Aquesta exposició, comissariada pels seus autors Jorge Ramos Tolosa, Javier 
Esteve Martí i Enrique Bengochea Tirado, té com a objectiu ajudar a conéixer 
aquest patrimoni.Aquesta exposició ha estat organitzada pel Vicerectorat de 
Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València, amb el patrocini 
de l’entitat Caixa Popular.

ACTUACIÓ MUSICAL DE MALVALOCA
Amb l’actuació d’aquest grup de �amenc donarem per inaugurada la setmana 
de la celebració de la II República.

/10
dimarts

10-27 d’abril,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

març/abril 2018

abril



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

BLOQUEO
(Blockade) EEUU, 1938.
Drama. 85 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

En la guerra civil espanyola, un camperol es rebel·la davant la idea 
d'abandonar la seua terra per a incorporar-se a �les. Quan és traslladat a la 
caserna general per a entrar en combat, coneix a una bella dona, que 
resulta ser una espia del bàndol contrari. Durant un atac aeri, cerquen recer 
refugiant-se en una casa que resulta bombardejada, quedant tots dos sota 
els enderrocs. El camperol intentarà convèncer a la dona que les seues 
idees representen l'opressió.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/11
dimecres

Centre Sociocultural 

Setmana de 
commemoració 
de la II República

març/abril 2018
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taula redona

REPÚBLICA I LITERATURA
Mila Martínez. Escriptora. Mis noches en el ideal room.
Edelmir Galdón Casanoves. Escriptor. La batalla por València.
Óscar Hernández Campano. Escriptor. El guardián de los secretos.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

MILA MARTÍNEZ. Escriptora. Autora de diverses novel·les, parlarà del seu 
llibre MIS NOCHES EN EL IDEAL ROOM (Ed. Egales, 2016). Una història 
ambientada en la València de 1937, on la protagonista conviurà amb la 
fotoperiodista Gerda Taro i altres personatges de la cultura i de la política.

EDELMIR GALDÓN CASANOVES. Autor de LA BATALLA POR VALÈNCIA. Membre 
del comité organitzador del Segon Congrés Internacional d'Escriptors per a 
la defensa de la Cultura (1937), huitanta anys després; i comisari de 
l'exposició "Por la defensa de la Cultura". 

ÓSCAR HERNÁNDEZ CAMPANO. Escriptor. Autor de EL GUARDIÁN DE LOS 
SECRETOS (Ed. Egales, 2016). Una novel·la que reivindica l'amor i la llibertat 
en la ferida República durant 1937 i 1938. El protagonista, �ll d'un polític 
republicà, veu des del seu refugi de Peñíscola la � de la República i de les 
llibertats.

Modera: Pedro Uris

/12
dijous

Centre Sociocultural 
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conferència

DONES ENTRE 
LA LLIBERTAT I LA 
IGUALTAT A LA SEGONA 
REPÚBLICA
Ana M. Aguado Higón, Catedrática de Historia Contemporánea de 
la UV Reino Unido. 
Presenta: Salvador Torrent, alcalde i regidor de Cultura. 

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Ana Aguado Higón és Catedràtica d'Història Contemporània de la 
Universitat de València i membre de l'Institut Universitari d’Estudis de la 
Dóna de la mateixa Universitat. El seu camp de recerca se centra en la 
història social i la història de les dones en la primera meitat del segle XX. 
Col·labora en revistes històric-cientí�ques. Dirigeix projectes de recerca 
entorn d'identitats de gènere, cultura ciutadana i femenina, polítiques 
d'igualtat, víctimes de la repressió franquista, transicions i moviments 
socials.

Modera: Jose A. Vidal Castaño, Doctor en Historia i Escriptor

/13
divendres

Centre Sociocultural 

Setmana de 
commemoració 
de la II República

març/abril 2018

abril



homenatge
a Gloria Fuertes

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Proyecto literario: 
CONOCIENDO A GLORIA 
FUERTES: EL DUENDE DE 
GLORIA
Poeta y feminista. Es todo un referente emancipador para 
la mujer.

Con este proyecto se quiere contribuir a recuperar la parte invisibilizada de 
sus amores, de sus aspectos mas transgresores y de su obra adulta. 

Colaborar en la propagacion y conocimiento de su obra por encima de 
cliches. 

Una obra dedicada a la soledad, al amor, al lenguaje cotidiano y a la 
conciencia de clase. 
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cicle de cinema 
de la República

AURORA DE ESPERANZA  
España, 1937. 58 min.

EN EL BALCÓN VACÍO
México, 1962. 53 min.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

AURORA DE ESPERANZA 
Director: Antonio Sau Olite. Guión: Antonio Sau Olite. Música: Jaime Pahissa. Fotografía: 
Adrien Porchet. Reparto: Félix de Pomés, Enriqueta Soler, Román González “Chispita”, Ana 
María Campoy, Pilar Torres.
Al regreso de vacaciones con su familia, un obrero se queda en paro. Tras una denodada 
búsqueda de trabajo, Juan se siente decepcionado y cobra cierta inquietud social. Su 
mujer, Marta, se ve obligada a tomar un trabajo humillante para poder dar de comer a 
sus hijos. Juan reacciona enviando a su esposa y pequeños al pueblo, mientras él 
vagabundea por la ciudad. Indignado por el conformismo de la gente, monta un mitín, 
a la vez que organiza una Marcha de Hambre entre los parados. Cuando se dirige con 
sus compañeros a protestar ante las autoridades, y precisamente cuando pasa por el 
pueblo donde está su familia, estalla la revolución. Juan toma las armas junto a los 
demás y marchan todos al frente, con la esperanza de que amanezca una aurora mejor. 

EN EL BALCÓN VACÍO 
Director: Jomi García Ascot. Guión: Jomi García Ascot, María Luisa Elío, Emilio García Riera. 
Fotografía: José Torre. Reparto: Nuri Pereña, María Luisa Elío, Conchita Genove, Jaime Muñoz 
de Baena, Belina García.
Exploración de la Guerra Civil Española a través de los ojos de una niña: Gabriela, quien 
ya adulta y exiliada en México, recuerda los acontecimientos que la marcaron durante 
aquella etapa.
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fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

HISTORIAS
DE PHILADELPHIA
(The Philadelphia Story) EEUU, 1940.
Comedia romántica. 112 min.
Direcció: George Cukor

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

La mansió dels Lord es prepara per a celebrar el segon casament de Tracy 
Lord (Katharine Hepburn) amb el ric George Kittredge (John Howard). Per 
a immortalitzar els festejos una parella de periodistes, Macauley Connor 
(James Stewart) i Elizabeth Imbrie (Ruth Hussey), són convidats 
especialment per C.K. Dexter Haven (Cary Grant), el primer marit de Tracy.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
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al voltant de la ciència

PARÁSITOS: las criaturas 
más peligrosas del planeta 

Incluso entre los cientí�cos la de�nición de parásito es ambigua. Puede 
hacer referencia a cualquier cosa que vive sobre o en el interior de otro 
organismo. Pero esa de�nición también puede referirse a un virus, o a una 
bacteria. Pero los parásitos son más nocivos, más peligrosos, están mucho 
más cercanos al mundo de las pesadillas y también son mucho menos 
conocidos y difíciles de combatir.La a�rmación puede parecer exagerada 
pero es real. La mayor parte de la población de la Tierra somos portadores 
de parásitos, algunos de los cuales desconocemos poseer. Podemos 
señalar a muchos parásitos que nos rodean en nuestra vida cotidiana, 
personas que cumplen el mismo papel en la sociedad que las minúsculas 
criaturas que pueden infectar nuestro cuerpo. A esas personas parasitarias 
todos las podemos reconocer y denunciar, pero para las otras necesitamos 
la ayuda de la ciencia. 

En esta nueva tarde de AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA hablaremos de esos 
huéspedes indeseados, de los estragos que causan y de cómo la ciencia 
está luchando contra ellos.

/20
divendres

Participan: 
Daniel Ramón, Doctor en Biológicas y Profesor de 
Investigación del CSIC. 
Antonio Marcilla, PDI. Catedrático Universidad de 
València. Unidad de Parasitológía.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Centre Sociocultural 

Presenta i Modera: Lluís Andrés, crític literari
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concert
Poesía Cantada per Andreu Soler.

NO FILTER

"Un dia, vas i ho fas. Et despulles. Sense més. Et mires a l'espill, 
nu. Llavors veus qui eres realment i decideixes posar-li música. 
Sense �ltres, #NoFilter".
Així, després d'un any de treball, naix #NoFilter, aquest Disc de Poesia Cantada. El 
projecte pren com a �l conductor les poesies que sent més properes d'alguns 
poetes cèlebres (Benedetti, Bécquer, Estellés, Granell, Miguel Hernández...) a les 
quals he posat música. 

El CONCERT té el format de veu solista i piano. A les veus, un selecte grup de 
cantants que han donat autèntica vida a aqueixa tinta vessada sobre el 
pentagrama. Al piano, jo mateix, Andreu Soler. Veus del món de la lírica que 
participen en el concert:

Empar Llàcer (Membre del Cor de la Generalitat)
Alexia Vázquez de Prada (Membre del Cor de la Catedral de València)
Mélanie Lapalus (Membre del grup*Domisol Sisters)
Neus Fuster (Membre del Cor de l'Eliana i del Cor Allegro de l'ONCE)
Victoria Ros (Seleccionada dins del Cicle Emergents del Palau de la Música de València)
Violí: Mara Manuel, Rapsodes: Esther Villanueva, Rafael Alfonso, Júlia Tortajada

19.30h Entrada: 5€
Preu reduït: 4€
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cicle de cinema 
de la República

MORIR EN MADRID    
(Mourir à Madrid) Francia, 1963. 85 min.
Director: Fréderic Rossif

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Guión: Fréderic Rossif, Madeleine Chapsal. Música: Maurice Jarre. Fotografía: 
Georges Barsky. 

La película, dentro del género documental, ofrece un amplio registro de la Guerra 
Civil Española desde sus antecedentes hasta su desenlace en 1939, con la derrota de 
la República y el triunfo de Franco. Su director se preocupa por comprender el 
proceso desde diferentes variables de análisis, donde lo económico, lo social, lo 
político y lo cultural se articulan en el desarrollo de los acontecimientos militares. Por 
otro lado, no sólo toma en cuenta el contexto nacional sino que enmarca el con�icto 
en la política internacional del período. La contundencia y el dramatismo de las 
imágenes, la expresividad de la música y el valor literario de los fragmentos 
seleccionados dan cuenta de la esmerada preocupación estética deldocumentalista, 
rasgo que enriquece la re�exión sobre los efectos de la guerra civil en la sociedad 
española.

/22
diumenge

Centre Sociocultural 

març/abril 2018

abril



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

LA ARMADA
BRANCALEONE
(L'armata Brancaleone) Italia, 1966.
Aventuras. Comedia. 120 min.
Direcció: Mario Monicelli

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Brancaleone és un miserable cavaller medieval al qual segueixen un 
grapat de patètics servidors amb l'objectiu de conquerir el feu de 
Aurocastro. El �lm �la gags sobre el saqueig d'una vila o sobre la por 
mortal a la pesta.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
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presentació llibre

EXTRAÑAS
GEOMETRÍAS
Autor: Javier Sartí
Selección de relatos algunos de ellos galardonados con 
premios nacionales e internacionales.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

JAVIER SARTÍ. Autor de las novelas: La memoria inútil (Alianza Editorial) El 
estruendo (Espasa Literaria), Piranesi Construido (Premio de Novela 
Ateneo-Ciudad de Valladolid, Editorial Algaida) Blanca y Viernes (Editorial 
Anaya) Bichos Raros (Alfaqueque Ediciones). Asimismo con sus relatos 
breves ha obtenido importantes galardones nacionales e internacionales. 

El libro EXTRAÑAS GEOMETRÍAS está formado por una selección de relatos 
de Javier Sarti, algunos de ellos galardonados con importantes premios 
nacionales e internacionales. Cuentos literarios de índole perturbadora.
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presentació llibre
LAS CONTRADICCIONES 
CULTURALES DEL 
CAPITAMISMO EN
EL SIGLO XXI
Autores: Ana Noguera y Enrique Herreras.

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Además, contaremos con: D. José Félix Baselga, Doctor en Filosofía por la 
Universidad de València y Director de la Revista de Estudios culturales 
avanzados, La Torre del Virrey. 
Modera: D. Antonio Lastra, Doctor en Filosofía por la Universidad de 
Murcia y Presidente del Instituto de Estudios Culturales Avanzados: La 
Torre del Virrey.
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5 segles de música

Espai coordinat per Vicente Roncero

A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

HARMONIE
ENSEMBLE

Salvador Sebastià - José Real.
El Salón de París de entre guerras. Música D. Milhaud, I. Stravinsky 
y J. Françaix.

20.00h Entrada lliure
Aforament limitat
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libros en pantalla

PHILOMENA
(Philomena) Reino Unido, 2013.
Drama. 98 min.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Basada en hechos reales. Philomena Lee, una adolescente irlandesa que vivía 
en un internado de monjas, se quedó embarazada y se vio obligada a dar a 
su hijo en adopción. Cincuenta años después, decide contárselo a su hija y se 
pone en contacto con un periodista de la BBC para que le ayude a contar su 
historia y a encontrar a su hijo.
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Venda d’entrades

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

online www.elientrada.es

Taquilla Auditori Municipal de l’Eliana
(2 hores abans de l'espectacle)

Auditori Municipal de l’Eliana

Entrades numerades

Ara pots triar la teua butaca.
DESCOMPTES
• En representacions per a tots els públics, l'entrada serà gratuïta per a menors de 3 

anys, sempre que vagen acompanyats per un adult.

• La tarifa reduïda serà aplicable a persones jubilades, xiquets i xiquetes  de 3 a 13 
anys (tots dos inclusivament) i als/les titulars de carnet jove.

• Els descomptes no són acumulables.

• Els descomptes són aplicables a la venda per Internet.

• Una vegada adquirida l’entrada, esta no serà canviada ni tornat el seu import.

• Tots els espectacles fan la seua espera de cortesia i no es permetrà l’entrada  a  la  
sala  una  vegada començat l’espectacle.

• Programació subjecta a possibles canvis.



PRÒXIMAMENT

11, 12 i 13 de maig 2018

III MOSTRA 
D’
DE L’ELIANA

arts de carrer



 www.leliana.es

BIBLIOTECA municipal

L'hora del Conte: març: 1 i 22 / abril: 12 i 26  
CONTES AMB MAYÚ I LES SEUS AMICS.

Club de lectura juvenil: divendres de vesprada. Informa’t en la 
biblioteca.
Préstec de llibres electrònics: http://comunitatvalenciana.ebliolio.es

Activitats Biblioteca-Escola: a partir de l’11 d’abril rebrem la 
visita dels grups de tercer curs d’educació infantil i de 
primària. 

Taller d’edició en Viquipèdia: “Viquiprojecte l’Eliana 2018”. 
Informa’t a la Biblioteca. 

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 
(préstecs i devolucions �ns les 19.45h)

T 96 274 23 71 biblioteca@leliana.es

Centre Sociocultural
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

Sala de debat Pep Torrent
Espai expositiu

Auditori Municipal

Venda d’entrades online
www.elientrada.es

LES TEUES ENTRADES A UN CLICK


