
Col·labora

novembre/desembre
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CIRCO GRAN FELE
PLA, PLA Y CÍA
Direcció: 
RAFAEL PLA ALBIACH. /04

dissabte

novembre
ANEM

al teatre

espectacle infantil

no
ve

m
br

e/11
dissabte

ANEM
al teatre

SHAKESPEARE EN 
BERLÍN
Direcció: CHEMA CARDEÑA, 
�nalista millor actor de repart 
als XX premis Max.

teatre

novembre

TERESA VIEJO
Periodista y escritora

/24
divendres

trobades literàries

CONCERT
CARLES 
CASES TRIO

/25

novembre

5 segles de música

A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

dissabte



exposició d’escultures

Inauguració Exposició
METAMORFOSIS II
ESCULTOR
KIKE GORDILLO
El hierro y la madera como materiales.

Sala d’exposicions 
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

Centre Sociocultural 
19.00h Entrada lliure

Aforament limitat

novembre/desembre

novembre

Quatre anys després de la seua última 
mostra d'escultures, l'escultor Kike Gordillo, 
torna a exposar la seua obra al Centre 
Sociocultural: METAMORFORIS II amb el 
ferro i la fusta com a materials.

Cuatro años después de su última muestra de 
esculturas, el escultor Kike Gordillo, vuelve a 
exponer su obra al Centro Sociocultural: 
METAMORFORIS II con el hierro y la madera 
como materiales.

/02
dijous

2 -17 de novembre,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores



conferència

WILHELM REICH:
EL HOMBRE QUE SOÑÓ 
CON EL MAÑANA
Juan Carlos Granero Gómez, maestro, 
psicoterapeuta Escuela Española de Terapia Reichiana.

(Dobrzanica, Galitzia, Imperio austrohúngaro, 24 de marzo de 
1897-Lewisburg, Pensilvania, EEUU 3 de noviembre de 1957).
Testigo de excepción durante el ascenso del nazismo en la Alemania de la 
República de Weimar, vio con horror como las masas apoyaban 
entusiasmadas la ideología criminal de Hitler y describió los mecanismos 
psicológicos y sociales que los estados utilizan para manipular a las 
sociedades sobre las que ejercen el poder.
Reconociendo la importancia de la educación de las generaciones futuras 
para generar un auténtico cambio en nuestra Sociedad, junto a A. S. Neill, 
Wilhelm Reich sentó las bases prácticas y �losó�cas para de la crianza y 
educación de nuestros hijos e hijas centradas en las necesidades de los 
niños y niñas.
A càrrec de: Juan Carlos Granero Gómez, maestro, psicoterapeuta de la 
Escuela Española de Terapia Reichiana, colaborador del Centro Psico de 
l’Eliana, colaborador del programa "La Tribu Educadora" de Ràdio Túria.

/03
divendres

Sala de debat Pep Torrent
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



espectacle infantil

CIRCO GRAN FELE
PLA, PLA Y CÍA
Dirección: RAFAEL PLA ALBIACH.

Duración: 60 min. Público familiar. Idioma: castellano.

"Pla, Pla y Cía" es un espectáculo pensado y dirigido a todo el mundo, 
aunque sean adultos de tres años. La función tiene como eje principal, de 
su historia, las aventuras. Estas aventuras están protagonizadas por DOS 
payasos incansables, el Señor Pla, payaso dinámico, pequeño, surrealista y 
disparatado y el otro señor Pla, que es todo lo contrario; y TRES son las 
condiciones que debe tener todo espectáculo de "Pla, Pla y Cía": reír, reír y 
reír.
Además de los señores Pla, el espectáculo cuenta con dos artistas más que 
nos deleitarán con números de equilibrio sobre percha y mano a mano, 
entre otras muchas habilidades. Su principal objetivo será sobrevivir a las 
maldades del señor Pla. Espectáculo producido por la Compañía Circo 
Gran Fele donde predomina la imaginación y la diversión. 

dissabte
/04

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

18.00h General 7€
Reduïda 5€

ANEM
al teatre

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/05
diumenge

HANNAH ARENDT
(Hannah Arendt) Alemania/Luxemburgo/ Francia/
Israel, 2012. Drama. Color. 113 min.

Biogra�a fílmica de la �lòsofa jueu-alemanya Hannah Arendt, deixebla de 
Heidegger, que va treballar com a periodista en el judici a Adolf Eichmann, 
el nazi que va organitzar el genocidi del poble jueu durant la Segona 
Guerra Mundial, coneguda per la Solució Final.

Biografía fílmica de la �lósofa judío-alemana Hannah Arendt, discípula de 
Heidegger, que trabajó como periodista en el juicio a Adolf Eichmann, el nazi 
que organizó el genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra 
Mundial, conocida por la Solución Final.

Directora: Margarethe von Trotta. 
Guión: Pamela Katz, Margarethe von Trotta. Música: André 
Mergenthaler. Fotografía: Caroline Champetier. Reparto: Barbara 
Sukowa, Janet McTeer, Julia Jentsch, Axel Milberg, Timothy Lone.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

EL CAÍD 
(The Sheik) EEUU, 1921. Director: George Melford. 
Drama romàntic. Cinema mut (Rodolfo Valentino).

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Lady Diana Mayo no accepta que ningú li digui el que ha de fer i molt 
menys pel que fa al seu matrimoni. Està resolta a passar un mes a Alger, 
sola, per prendre la seva decisió. Després de prometre al seu germà que es 
trobaran a Londres s'endinsa en el desert on és segrestada pel xeic Ahmed 
Ben Hassan que l'obliga a obeir les seves ordres, entre elles la que ha d'usar 
vestits de dona.

Lady Diana  Mayo no acepta que nadie le diga qué tiene que hacer y mucho 
menos en cuanto a su matrimonio. Está resuelta a pasar un mes en Argel, sola, 
para tomar su decisión. Después de prometer a su hermano que se 
encontrarán en Londres se adentra en el desierto donde es secuestrada por el 
jeque Ahmed Ben Hassan que lo obliga a obedecer sus órdenes, entre ellas la 
que tiene que usar vestidos de mujer.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/08
dimecres

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



presentació de  novel·la

EN LA LUCHA FINAL
Una novela de Enrique Villarreal.

Presenta: Pedro Uris, crítico y escritor.
Intervendrán: Juan Gómez, lector y 
Enrique Villarreal, autor de la novela. 

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Enrique Villarreal es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ha 
sido profesor en la Universidad y ha ejercido diversos cargos en 
organismos públicos.
Ahora nos presenta su primera novela, un thriller ambientado en la ciudad 
de Valencia que tiene en la trastienda los interiores del Partido Comunista 
de España, sus escenarios nacionales durante la dictadura franquista y 
también sus conexiones internacionales. 
Una novela en la que, como sucede en todo buen noir, las cuentas 
pendientes del pasado terminan resolviéndose en el presente.

/10
divendres

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



teatre

SHAKESPEARE
EN BERLÍN
Direcció: CHEMA CARDEÑA, �nalista millor actor 
de repart als XX premis Max.

Duración: 75m. Público adulto. ER+16 años. 
Idioma: castellano.

Berlín 1933. Esta es la historia de tres amigos. Martin y Elsa, una pareja de 
recién casados vinculados al mundo del cine alemán de la época y Leo, un 
actor de teatro de ascendencia judía.
Los tres comparten la vida alegre de los años 30. El cine de los estudios 
UFA, el teatro y los cabarets berlineses… pero todo ello se verá truncado 
por la ascensión del nazismo al poder.
Durante cuatro periodos concretos (1933, 1938, 1941 y 1946) asistimos al 
paso del  tiempo y sus consecuencias en la vida de estos tres personajes. 
Los acontecimientos marcan sus rumbos y sus relaciones (el incendio del 
Reichstag, la noche de los cristales rotos, la guerra, y el �nal de los juicios 
de Nüremberg).
Una noche tendrá lugar un suceso que marcará de�nitivamente su 
relación y el destino de cada uno de ellos.

dissabte
/11

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.30h General 7€
Reduïda 5€

ANEM
al teatre

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



cicle New Hollywood 

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/12
diumenge

BONNIE AND CLYDE
Pelicula de culto. 111 min. 
Director: Arthur Penn. 

En l'època de la Gran Depressió, una banda de joves delinqüents, 
encapçalats per la parella formada per Bonnie Parker i Clyde Barrow, 
recorre els Estats Units assaltant bancs, afavorint als humils i ridiculitzant a 
les autoritats.

En la época de la Gran Depresión, una banda de jóvenes delincuentes, 
encabezados por la pareja formada por Bonnie Parker y Clyde Barrow, recorre 
los Estados Unidos asaltando bancos, favoreciendo a los humildes y 
ridiculizando a las autoridades.

Director: Arthur Penn. 

Espai coordinat per Ramón Alfonso

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

HOMBRES INTRÉPIDOS
(The Long Voyage Home). EEUU, 1940. 
Drama, 105 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Segona Guerra Mundial (1939-1945). Després d'una nit de diversió a les 
Antilles, la tripulació del vaixell de càrrega SS Glencairn torna a la dura 
rutina i navega rumb a Baltimore. El grup és força heterogeni: Driscoll és un 
irlandès de mitjana edat, Ole Olsen, un jove granger d'origen suec, i Smitty, 
un cavaller anglès. Després de recollir una càrrega de dinamita, han de 
tornar a casa, però l'amenaça que suposen els submarins alemanys, 
sempre a l'aguait, farà que hagin de viure moments d'enorme tensió.

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Después de una noche de diversión en 
las Antillas, la tripulación del barco de carga SS Glencairn vuelve a la dura 
rutina y navega rumbo en Baltimore. El grupo es bastante heterogéneo: 
Driscoll es un irlandés de mediana edad, Ole Olsen, un joven granjero de 
origen sueco, y Smitty, un caballero inglés. Después de recoger una carga de 
dinamita, tienen que volver a casa, pero la amenaza que suponen los 
submarinos alemanes, siempre al acecho, hará que tengan que vivir 
momentos de enorme tensión.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/15
dimecres

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



concert

CONCERTS DE LA 
FESTIVITAT DE SANTA 
CECÍLIA

Entrada lliure
Aforament limitat

Divendres 17
BANDA JUVENIL

Dissabte 18
BIG BAND /BANDA SIMFÒNICA

Diumenge 19
ORQUESTRA GUITARRES/ COR

/17/18/19
divendres dissabte diumenge

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h

18.00h

11.30h

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



espectacle d’humor

L’ASSUMPCIÓ
Una bona ocasió per poder gaudir amb la nostra 
actriu veïna Lola Moltó.

Assumpció es queda tancada en un ascensor. La situació obliga a 
escoltar-se a si mateixa i a re�exionar sobre la seua vida.

Assumpció se queda encerrada en un ascensor. La situación obliga a 
escucharse a sí misma y a re�exionar sobre su vida.

diumenge
/19

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Anticipada 10€
General 12€

Venda entrades:
Bar Torrent i Papereria Montaner

ANEM
al teatre

Organitza
novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



setmana de les lletres 
valencianes

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ITINERANT 
SOR ISABEL DE VILLENA 
(1430-1490)
Exposició de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Sala d’exposicions 
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Inauguració Entrada lliure
Aforament limitat

Exposició de l' Acadèmia Valenciana de la Llengua, dins dels actes que esta 
institució dedica cada any a un dels grans  intel·lectuals o escriptors valencians 
amb l’objectiu de recuperar per a la memòria col·lectiva la transcendència de 
la seua obra.

LECTURA PÚBLICA DEL DIA DE LES 
LLETRES VALENCIANES
Es farà una lectura dels textos del segle d'or valencià o segle d'or de les lletres 
valencianes corresponent al període històric dels segle XV i que aporta les 
millors obres literàries en valencià de l'època. La immensa majoria dels grans 
escriptors d'aquest temps són valencians. Participaran diferents associacions 
en aquest acte.

/20
dilluns

20 - 24 de novembre,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

Organitza
novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

LA ESCALERA
(Staircase ). EEUU, 1969. Drama, 101 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Charlie Dyer (Rex Harrison) i Harry Leeds (Richard Burton), una parella 
d'homosexuals que conviuen des de fa 30 anys com un autèntic 
matrimoni, viuen dels ingressos que els proporciona la perruqueria que 
regenten a Londres. Quan un d'ells és detingut per escàndol contra la 
moral i els bons costums, la situació degenera en drama.

Charlie Dyer (Rex Harrison) y Harry Leeds (Richard Burton), una pareja de 
homosexuales que conviven desde hace 30 años como un auténtico 
matrimonio, viven de los ingresos que les proporciona la peluquería que 
regentan en Londres. Cuando uno de ellos es detenido por escándalo contra la 
moral y las buenas costumbres, la situación degenera en drama.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/22
dimecres

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



setmana de les lletres 
valencianes
CONFERÈNCIA

POESIA I RACIONALITAT 
CIENTÍFICA. 
“DE LLULL A MARCH” 

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

De les “raons necessàries” al “despoderament” de la raóImpartida pel 
poeta, professor i membre del CEL  Toni Ferrer i Perales.
Presenta: Rafa Desco i Coll, president del CEL de l'Eliana.

/23
dijous

Organitza
novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



trobades literàries

TERESA VIEJO
 Periodista i escriptora.

Comptarem amb: Ginés Llorca, peridodista 
Delegat d'Antena 3 a València). 
Presenta i Modera: Lluís Andrés, crític literari.
 

Teresa Viejo es periodista y escritora. Posee, entre otros premios, el de la 
Academia de TV y la medalla de Oro de UNICEF, entidad de la que es Embajadora. 

Ha escrito siete libros que han cosechado muy buenas críticas y 
alguno como HOMBRES: MODO DE EMPLEO o LA MEMORIA DEL 
AGUA con ediciones múltiples. Sus novelas muy bien estructuradas 
tratan de amores y desamores, de crueldad y venganza, de espíritus 
en busca de redención, de intrigas y retratos psicológicos. Sorprende 
agradablemente sus amplios conocimientos literarios que se 
plasman con un amplio lenguaje muy seductor.

Animales domésticos, su nueva novela es la culminación de una 
estimable carrera literaria.  Una historia de amor y deseo en estado de 
ira. Un retrato del modo en que nos relacionamos hombres y mujeres 
en los frágiles tiempos del amor light. En Animales domésticos nos 
vamos a adentrar en un mundo oscuro en el que sexo, adicción, 
mentiras y secretos conforman el entorno cotidiano.

“Me llamo Abigail y he descubierto de mí cosas que no sabía. Algunas muy oscuras. He 
caído en la tentación repetidas veces. He sentido rencor y he urdido una venganza sin 
que me preocupasen las consecuencias”.

/24
divendres

Centre Sociocultural
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Espai Coordinat per: Lluís Andrés

novembre/desembre

novembre



5 segles de música

Espai coordinat per Vicente Roncero

A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

CONCERT 

CARLES CASES TRIO

/25
dissabte

Carles Cases és, sens dubte, un dels millors compositors que hi ha 
actualment al nostre país i un dels més prestigiosos d’Europa. 
És, a més, pianista, violoncel·lista i director d’orquestra. Gràcies a la seua 
exhaustiva formació acadèmica, al seu talent extraordinari i al seu treball 
constant ha pogut tirar endavant grans obres que es pot dir que ja formen 
part del ric patrimoni artístic del nostre país.

Les seues composicions han donat forma sobretot a bandes sonores 
d’in�nitat de pel·lícules catalanes, però també espanyoles, europees i 
americanes. 

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

20.00h General 5€
Reduïda 4€

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



libros en pantalla

LA FERIA DE 
LAS VANIDADES 
(Vanity Fair). EEUU, 2004.
Romance. 137 min.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Londres, començaments del segle XIX. Filla d'un artista anglés pobre i d'una corista 
francesa, Becky (Reese Witherspoon) es queda òrfena a molt primerenca edat, però 
ja de xiqueta era molt ambiciosa i somiava amb una vida de luxe i comoditats. 
Quan ix de l'Acadèmia de la Srta. Pinkerton en Chiswick, està fermament decidida 
a utilitzar la seua bellesa, enginy i astúcia per a conquistar un lloc dins l'alta societat 
anglesa.

Londres, comienzos del siglo XIX. Hija de un artista inglés pobre y de una corista 
francesa, Becky (Reese Witherspoon) se queda huérfana a muy temprana edad, pero 
ya de niña era muy ambiciosa y soñaba con una vida de lujo y comodidades. Cuando 
sale de la Academia de la Srta. Pinkerton en Chiswick, está �rmemente decidida a 
utilizar su belleza, ingenio y astucia para conquistar un lugar dentro la alta sociedad 
inglesa.

/26
diumenge

Espai coordinat per el Club de Lectura

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

ALMA REBELDE
(Jane Eyre). EEUU, 1943.
Drama. 97 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Adaptació de la cèlebre novel·la de Charlotte Brontë amb un repartiment 
de luxe, encapçalat per Joan Fontaine i Orson Welles (que 3 anys abans 
havia estrenat la seva òpera prima "Ciutadà Kane"), sobre la profunda 
història d'amor d'una institutriu i un ric hereu que es veurà truncada per un 
tràgic esdeveniment del passat d'aquest.

Adaptación de la célebre novela de Charlotte Brontë con un reparto de lujo, 
encabezado por Joan Fontaine y Orson Welles (que 3 años antes había 
estrenado su ópera prima "Ciudadano Kane"), sobre la profunda historia de 
amor de una institutriz y un rico heredero que se verá truncada por un trágico 
acontecimiento del pasado de éste.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/29
dimecres

novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



la transició democràtica 
a l’Eliana

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
LLIBERTAT, AMNISTIA I 
ESTATUT D’AUTONOMIA. 
ANY 1977
Exposició fotogrà�ca: Vicent Julià Vives.

Sala d’exposicions 
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Inauguració Entrada lliure
Aforament limitat

CONFERÈNCIA 

Amb  Ricard Perez Casado, excalde de la ciutat de València (La transició al Pais 
Valencià) i de Joan Romero catedràtic de l’Universitat de València (La transició 
a l’Estat Espanyol).

/30
dijous

30 de novembre - 13 de desembre,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

Organitza
novembre/desembre

novembre

Centre Sociocultural 



/desembre12 novembre/desembre

teatre

KAUEN TOT
Direcció:  Pep Ricard. 
Actors: Marcos Jiménez i Joan Verdú.

/02 desembre
ANEM

al teatredissabte

de
se

m
br

e

TADEO JONES 2:
EL SECRETO DEL 
REY MIDAS

/29
divendres

cinema familiar
d’estrena

XVI CERTAMEN DE 
RELATS ESCRITS A 
LA TARDOR 2017.
VILA DE L’ELIANA

Representació teatral 
a càrrec de

/15
divendres

desembre

XVI certamen de relats 

desembre
EL PETIT
PRINCEP

MASCOTAS

/27

/28

dimecres

dijous

cinema infantil
en valencià

Entrada lliure. 
Invitacions 

Comerços de l’Eliana.
   Aforament 100 pers.



presentació llibre 

LA TRANSICIÓ 
DEMOCRÀTICA 
A L’ELIANA

Obra del CEL amb participació de personatges i públic 
de la época.

/01
divendres

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Organitza
novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



teatre d’humor

KAUEN TOT
Direcció: PEP RICARD. 
Companyia Kauen Teatre. 

Duració: 75 min. Públic general. Idioma: valencià.

A través dels avatars de dos veterans actors que regenten un teatre, se'ns 
presenta, en clau de tragicomèdia, un mosaic de la situació sociopolítica 
actual en la qual ens trobem. 

Van nàixer amb l'anomenat teatre independent i, ara, tot s'enfonsa al seu al 
voltant i, no obstant açò, només pensen a seguir lluitant pel que sempre ha 
sigut la seua vida, el teatre.

dissabte
/02

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.30h General 5€
Reduïda 4€

ANEM
al teatre

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



cicle New Hollywood 

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/03
diumenge

LOS VIVIDORES
(McCabe and Mrs. Miller). EEUU, 1971.
Wester, 120 min.

A principis del segle XX, John McCabe, un home amb un misteriós passat, 
arriba a Presbyterian Church, fred i solitari poble del Nord-oest d'Estats 
Units. Allí munta el primer prostíbul de la ciutat, que consisteix en una sèrie 
de velles tendes de campanya. Temps després, Constance Miller, madame 
del bordell, una intel·ligent dona amb molt món, transforma el negoci de 
McCabe, en un dels més famosos i pròspers de tota la regió.

A principios del siglo XX, John McCabe, un hombre con un misterioso pasado, 
llega a Presbyterian Church, frío y solitario pueblo del Noroeste de Estados 
Unidos. Allí monta el primer prostíbulo de la ciudad, que consiste en una serie 
de viejas tiendas de campaña. Tiempo después, Constance Miller, madame 
del burdel, una inteligente mujer con mucho mundo, transforma el negocio de 
McCabe, en uno de los más famosos y prósperos de toda la región.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

SIEMPRE HACE BUEN 
TIEMPO
(It's Always Fair Weather). EEUU, 1955.
Musical Comedia. 102 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945), tres soldats van fer una 
promesa: trobar-se en un lloc concret deu anys després de la guerra. Els 
tres compleixen la promesa, però quan es reuneixen s'adonen que ja no 
tenen gens en comú.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tres soldados hicieron una 
promesa: encontrarse en un lugar concreto diez años después de la guerra. Los 
tres cumplen la promesa, pero cuando se reúnen se dan cuenta que ya no 
tienen nada en común.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/13
dimecres

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



exposició de pintura

Inauguració Exposició

5 ANYS DE PINTURA DE 
PACO FARINÓS
Pintura a l’oli. 

Sala d’exposicions 
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Paco Farinós amb la seua exposició a l’oli captura la bellessa en qualsevol 
de les expressions artístiques i ens convida a visitar la seua impressionat 
obra.

Paco Farinós con su exposición al óleo captura la belleza en cualquiera de las 
expresiones artísticas y nos invita a visitar su impresionante obra.

/14
dijous

14 de desembre - 11 de gener 2018,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



XVI certamen de relats 

XVI CERTAMEN DE 
RELATS ESCRITS A LA 
TARDOR 2017 VILA DE 
L’ELIANA

Casa de la Joventut
General Pastor, 34

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Lliurament dels premis XVI CERTAMEN DE RELATS ESCRITS A LA 
TARDOR 2017. VILA DE L’ELIANA.

Representació teatral a càrrec de l’Associació Amics del 
Teatre: Teatreliana.

/15
divendres

novembre/desembre

desembre



concert de nadal

CONCERT DE NADAL
UNIÓ MUSICAL DE L’ELIANA.

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

ORQUESTRA SIMFÒNICA I LA BANDA SIMFÒNICA.

/16
dissabte

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



cicle New Hollywood 

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/17
diumenge

EL FANTASMA
DEL PARAISO 
(Phantom of the Paradise). EEUU,1974.
Musical Terror. 92 min.

Winslow Leach és un compositor l'obra del qual és robada per Swan, un 
poderós magnat de la música que planeja inaugurar amb ella el seu teatre 
El Paradís. Winslow, a qui les maquinacions de Swan han acabat �cant en la 
presó, escapa; no obstant açò, el seu rostre queda des�gurat en un 
accident. Clamant venjança, es cola en El Paradís, amb la ferma intenció de 
sabotejar la producció.

 Winslow Leach es un compositor cuya obra es robada por Swan, un poderoso 
magnate de la música que planea inaugurar con ella su teatro El Paraíso. 
Winslow, a quien las maquinaciones de Swan han terminado metiendo en la 
cárcel, escapa; sin embargo, su rostro queda des�gurado en un accidente. 
Clamando venganza, se cuela en El Paraíso, con la �rme intención de sabotear 
la producción.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

MI DESCONFIADA 
ESPOSA 
(Designing Woman). EEUU, 1957. 
Romance. 118 min.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Gregory Peck és un periodista esportiu i Lauren Bacall, una dissenyadora 
de moda d'èxit. A pesar que pertanyen a mons molt diferents, després 
d'una breu i apassionada relació es casen. Poc després de les noces, la 
convivència provocarà con�ictes que posen de manifest les enormes 
diferències que existeixen entre ells. Divertida comèdia romàntica de la 
Metre que es va bene�ciar d'un repartiment estel·lar, d'un simpàtic guió 
-guanyador de l'Óscar- i de la sempre deliciosa adreça de Minnelli

Gregory Peck es un periodista deportivo y Lauren Bacall, una diseñadora de 
moda de éxito. A pesar de que pertenecen a mundos muy diferentes, después 
de una breve y apasionada relación se casan. Al poco de la boda, la 
convivencia provocará con�ictos que ponen de mani�esto las enormes 
diferencias que existen entre ellos. Divertida comedia romántica de la Metro 
que se bene�ció de un reparto estelar, de un simpático guión -ganador de un 
Óscar- y de la siempre deliciosa dirección de Minnelli.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/20
dimecres

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



estrena obra musical

CANTA’M UN POEMA
Cor de Cambra i Jam poètica de l’Eliana.
Cloenda de l’aniversari de Jam Poètica.

2017 ha sigut un any farcit d’aventures per a la Jam, reunions mensuals, 
activitats conjuntes amb altres entitats culturals tant del poble com 
d’altres llocs, participació en diverses activitats institucionals…

Ara com cloenda d’aquest meravellós any d’ aniversari volem compartir 
amb vosaltres l’estrena d’un projecte encisador : la publicació d’un CD on 
de la mà del virtuosisme del pianista i compositor elianer Andreu Soler i la 
complicitat de les veus meravelloses del Cor de Cambra que dirigeix, els 
versos d’algunes persones components de la Jam s’han convertit en 
cançó. La família que composem la Jam no podia demanar més com punt 
i �nal a un Cinquè Aniversari que de segur no oblidarem mai. 

Desitgem que gaudiu d’aquesta estrena tant com totes les persones que 
hem participat ho hem fet. Gràcies, Mestre Andreu Soler,gràcies poetes,  
gràcies músics i cantants del Cor de Cambra. A la �nalització es felicitarem 
els Nadals amb una picadeta. 

Pura Peris, Presidenta Jam poètica l’Eliana.

dijous
/21

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



concert de nadal

CONCERT DE NADAL
ESCOLA CORAL DE L’ELIANA.

Un any més, l’Escola Coral de l’Eliana ens ofereix el seu tradicional concert 
de Nadal. Més de 100 xiquets i xiquetes formen aquesta escola que aquest 
any presenten l’espectacle: Un altre Nadal, per poder veure la festa 
nadalenca des d’una altra perspectiva. Esteu totes i tots convidats.

Un año más, la Escuela Coral de la Eliana nos ofrece su tradicional concierto 
de Navidad. Más de 100 niños y niñas forman esta escuela que este año 
presenta el espectáculo: Otra Navidad, para poder ver la �esta navideña 
desde otra perspectiva. Estáis todas y todos invitados.

divendres
/22

Auditori Municipal
Plaça Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



al voltat de la ciencia

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/22
divendres

EL APASIONANTE 
MUNDO DE LAS HECES

Interviene: Daniel Ramón, Doctor en biología y 
Profesor de Investigación del CSIC.
Presenta y modera: Lluís Andrés, crítico literario.

Decía Woody Allen que las bacterias, esos seres microscópicos que sólo se visualizan 
con la ayuda de un microscopio, fueron los primeros habitantes de la tierra y 
probablemente serán los últimos en abandonarla. Tenía razón, pero además, son los 
seres vivos más abundantes en el planeta. Calculamos que debe haber del orden de 5 
quintillones de bacterias y buena parte de esa biomasa microbiana vive dentro de 
nuestro propio cuerpo y se condensa en los últimos recovecos de nuestras tripas, 
formando buena parte de nuestras heces.

En los últimos años muchos cientí�cos hemos analizado las bacterias presentes en 
nuestro aparato digestivo y nuestras heces, el llamado microbioma digestivo. Cada 
humano tiene el suyo propio, es como una huella, pero puede variar en función de la 
edad, de la dieta, del empleo de medicamentos, o de que tengamos algunas 
enfermedades. Por ejemplo, hay cambios en el microbioma digestivo de una mujer 
durante su embarazo, y también los hay en el microbioma de los celíacos, de los obesos, 
de los diabéticos o de los niños con autismo.  Estos descubrimientos abren la esperanza 
a nuevos tratamientos o nuevas drogas para estas enfermedades. Aun queda mucho 
que estudiar y comprender, pero no hay ninguna duda de que el futuro próximo nos va 
a brindar muchas más sorpresas en torno a esos seres diminutos que pueblan nuestras 
heces. De todo ello hablaremos en esta ocasión.

Espai coordinat per Lluís Andrés

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



concert

NADAL VALENCIÀ
COR DE L’ELIANA.

El Cor de L’Eliana vos convida a recordar les nostres nadales tradicionals, 
amb alguns dels temes del mític disc “Nadal valencià”, viatjant en el temps 
amb música i esceni�cació.

També hi haurà sorpresas per als més menuts (amb la visita de 3 
personatges molt especials!), així que esperem als xiquets i xiquetes amb 
mares, pares, iaies i iaios…

Veniu a gaudir del Nadal més nostre, d’ahir, d’avui…de sempre!

Vos esperem!

El Cor de L’Eliana os invita a recordar nuestros villancicos tradicionales, con 
algunos de los temas del mítico disco “Nadal valencià”, viajando en el tiempo 
con música y esceni�cación. También habrá sorpresas para los más pequeños 
(con la visita de 3 personajes muy especiales!), así que esperamos a los niños y 
niñas con madres, padres, abuelas y abuelos… Veníd a disfrutar de la Navidad 
más nuestra, de ayer, de hoy…de siempre! Os esperamos!

dissabte
/23

Plaça del País Valencià 19.00h

novembre/desembre

desembre



cinema infantil
en valencià

Casa de la Joventut
General Pastor, 34

18.00h Entrada lliure
Aforament 100 pers.

/27/28
dimecres dijous

Dimecres EL PETIT PRINCEP
(The Little Prince). França, 2015.106 min.
Perquè tot isca bé en la prestigiosa Acadèmia Werth, la xicoteta i la seua mare es muden a una casa nova. 
La xicoteta és molt seriosa i madura per a la seua edat i planeja estudiar durant les vacances seguint un 
estricte programa organitzat per la seua mare; però els seus plans són pertorbats per un veí excèntric i 
generós. Ell li ensenya un món extraordinari on tot és possible. Un món en el qual l'Aviador es va topar 
alguna vegada amb el misteriós Petit Príncep. Llavors comença l'aventura de la xicoteta en l'univers del 
Petit Príncep. I així descobreix novament la seua infància i comprendrà que només es veu bé amb el cor. 
L'essencial és invisible als ulls.

Dijous MASCOTAS
(The Secret Life of Pets). EEUU, 2016. 87 min.
En un edi�ci d'apartaments de Manhattan, la vida de Max com a mascota favorita corre perill quan la seua 
propietària porta a casa a un altre gos anomenat Duke, amb qui Max prompte té les seues diferències. Però 
ambdues mascotes han de deixar arrere la seua rivalitat quan s'assabenten que un adorable conillet blanc 
anomenat Snowball està reclutant a un exèrcit d'animals domèstics que han sigut abandonats, decidits a 
venjar-se de tots els animals domèstics feliços i dels seus amos.

*Invitacions: Comerços de l’Eliana.

novembre/desembre

desembre



cinema familiar
d’estrena

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h General 3,5€
Reduïda 2,5€

/29
divendres

TADEO JONES 2:
EL SECRETO DEL REY 
MIDAS
España, 2017. Animación. 81 min.

Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del último 
descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavro�: el papiro que demuestra la 
existencia del Collar de Midas, el mítico Rey que convertía en oro todo 
aquello que tocaba. Pero el feliz reencuentro se verá enturbiado cuando 
un malvado ricachón secuestra a Sara para poder encontrar el talismán y 
conseguir riquezas in�nitas. Junto a sus amigos el loro Belzoni y su perro 
Je�, Tadeo tendrá que hacer uso de su ingenio para rescatar a Sara, en un 
viaje por medio mundo, donde encontrará nuevos amigos ¡y nuevos 
villanos!

novembre/desembre

desembre

Centre Sociocultural 



 www.leliana.es

Venda d’entrades anticipades
Online:

en http://www.elientrada.es/

Centre sociocultural:
dilluns, dimecres i divendres

de 9.30 a 13.30 hores

LES TEUES ENTRADES A UN CLICK

BIBLIOTECA municipal

Espanta la por! Per Tots Sants, monstres 
valencians

2 DE NOVEMBRE a les 17:45h 
ESPECIAL CONTACONTES
El refugi dels monstres oblidats, per Rembobori 
Cultural

Exposició i préstec de llibres inclosos en la guia 
de lectura que repartirem

L’HORA DEL CONTE a les 17:45h - 9, 16 i 30 de novembre i 14 de 
desembre  amb Mayú i els seus amics

CONTACONTES ESPECIAL NADAL, el 21 de desembre

Club de lectura juvenil: divendres de vesprada. Informa’t en la 
biblioteca

PRÉSTEC DE LLIBRES ELECTRÒNICS I AUDIOLLIBRES EN E-BIBLIO: 
http://comunitatvalenciana.ebiblio.es
http://www.leliana.es/va/page/som-biblioteca

A totes aquestes eines es pot accedir des de la web:

http://www.leliana/biblioteca
Horari:  de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20.00h 

(préstecs i devolucions �ns les 19.45h)
T 96 274 23 71 biblioteca@leliana.es


