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festival

III FESTIVAL L’ELIANA 
CINEMA
Secció 72h

/01
dissabte

/02
diumenge

Tota la programació i informació en:
www.lelianacinema.es

setembre/octubre 2018

setembre



ESTRENA

HALCÓN CIEGO
España, 2018. Intriga.93m
Director: Marino Darés. L’Eliana (València)

Cinema d’Estiu
Avinguda del Parc, 5

21.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Eduardo, un chaval de veintitrés años, está sin blanca y apenas puede 
pagar el alquiler de su piso. Su situación cambia cuando Esteban, el 
arrendador, le propone un extraño trabajo: Seguir de cerca y registrar todo 
lo que haga Olga, una mujer que parece estar metida en serios problemas.

/03
dilluns

setembre/octubre 2018

setembre



exposició fotogrà�ca

4-14 de setembre
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h

Inauguració

10 AÑOS DE HISTORIAS
Equipo artístico: Raquel Artacho y Geles Chulià. 
Viaje de los diez años de historia de nuestro 
estudio fotográ�co.

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/04
dimarts

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

setembre



festival

PROJECCIONS DE FILMS 
FINALISTAS

Votació popular PREMI PÚBLIC.
Tota la programació i informació en:
www.lelianacinema.es

divendres
/07

Entrada lliure
Aforament limitat

setembre/octubre 2018

setembre



GALA FINAL
LlIURAMENT DE PREMIS 
III FESTIVAL L’ELIANA 
CINEMA

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

/08
dissabte

Centre Sociocultural 

festival
Tota la programació i informació en:
www.lelianacinema.es

setembre/octubre 2018

setembre



presentació llibre

LA NOCHE EN QUE LOS 
BEATLES LLEGARON A 
BARCELONA
Autor: Alfons Cervera, escriptor. 

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Aquesta novel·la d'Alfons Cervera insisteix una vegada més en el que s'ha 
convertit en el seu principal senyal d'identitat literària: la necessitat de 
recordar, de fer memòria, de preguntar-se per un passat infame que mai 
acaba de passar sinó que continua viu i, a estones, amb la mateixa 
intensitat de llavors.

Presenta i modera: 
Jaume Martínez Bonafé, professor titular UV

/14
divendres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

setembre



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

LA SEÑORA MINIVER
Director: William Wyler. EEUU, 1942. 135min. 
Secundari/a de luxe: May Whitty.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Durant la Segona Guerra Mundial, una família anglesa, que viu en un 
xicotet poble, aconsegueix sobreviure als bombardejos alemanys. La mare 
es troba al capdavant de la casa esperant que el seu �ll i el seu marit tornin 
de la guerra. Guanyadora de sis premis Oscar, especialment millor 
pel·lícula, director i actriu.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/19
dimecres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

setembre



Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Inauguració

II SETMANA DE LES LLETRES 
VILA DE L’ELIANA
Inauguració Exposició. 

NO TINDREU PAU DESPRÉS DE 
LA GUERRA
Un relat sobre la repressió franquista a València després de la 
guerra.
Presenta: Salva Torrent, alcalde i regidor de cultura.
Comptarem amb Melani Ibáñez, doctora en historia i comissària de 
l’exposició.

/20
dijous

Centre Sociocultural 
II setmana de les lletres 
vila de l’eliana 2018
inauguració

inauguració exposició

Col·labora i participa: 
Diputació de València. Departament de Memòria Històrica.

20 de setembre - 1 d’octubre
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h

setembre/octubre 2018

setembre



concert

EL COR DE LA UNIÓ
MUSICAL A MONTESOL
La cultura i la música arriba a tots els racons 
del municipi.

Plaça de l’Esglèsia
de Montesol

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

L’Ajuntament continua organitzant amb la col·laboració de la UME els 
concerts de música per tots els racons del municipi. 
En aquesta ocasió amb el Cor de la Unió Musical.

/22
dissabte

setembre/octubre 2018

setembre



cineforum
Cicle New Hollywood. Volum II

EL GRADUADO
(The graduate) EEUU,1967. 105 min.
Director: Mike Nichols. 

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Benjamin Braddock vuelve a casa después de terminar sus estudios 
universitarios. La señora Robinson, una amiga de la familia, se encapricha 
de él y lo hace su amante. Pero cuando Ben conoce a Elaine), la hija de los 
Robinson, todo se complica.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/23
diumenge

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

setembre



concerts

XV Campanya de Concerts d'Intercanvis 2018 

COR DE L’ELIANA I COR 
BONREPÒS I MIRAMBELL

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

/23
diumenge

Centre Sociocultural 

Trobades de Cors on podrem gaudir de la música i de les veus 
d’aquests dos formacions musicals.

setembre/octubre 2018

setembre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

Cicle: Secundaris/es de luxe

M, EL VAMPIRO DE 
DÜSSELDORF
Director: Fritz Lang. Alemanya, 1931. 
Intriga, 119 min.
Secundari/a de luxe: Peter Lorre.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Un assassí de xiquetes té atemorida tota la ciutat. La policia el busca 
frenètica i desesperadament, detenint qualsevol persona mínimament 
sospitosa. Per la seva banda, els caps de l'hampa, furiosos per les batudes 
que estan patint per culpa de l'assassí, decideixen buscar-lo ells mateixos.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/26
dimecres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

setembre



Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Conferència

HISTÒRIA DE LA REPRESSIÓ A 
VALÈNCIA
Intervenen: 
Vicent Gabarda, doctor en història UV, investigador i historiador. 
Jose Antonio Vidal Castaño, doctor en història contemporànea, 
escriptor i historiador.
Salva Broseta, professor d'història i investigador.
Presenta: 
Rafa Desco, presidente del CEL (Centre d’Estudis Locals de l’Eliana).

/27
dijous

Centre Sociocultural 
II setmana de les lletres 
vila de l’eliana 2018
inauguració

conferència

setembre/octubre 2018

setembre



17h. Ajuntament
Recepció, homenatge, lliurament de la menció especial 
i signatura en el llibre d’honor del nostre Ajuntament de 
l’escriptora ALMUDENA GRANDES HERNÁNDEZ.
18h. Biblioteca
Visita i signatura dels llibres de la Biblioteca.
19h. Centre sociocultural
Conferència d’Almudena Grandes Hernández, escriptora. 
Acompanyada de: 

Carmen Amoraga Toledo, escriptora i directora  general de 
Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana.  
Vicenta Verdugo Martí, professora i doctora en història. 
Melanie Ibáñez Domingo, doctora en història i investigadora.

Presenta i modera: Lluís Andrés, crític literari.
conferència

/28
divendres

II setmana de les lletres 
vila de l’eliana 2018
inauguració

setembre/octubre 2018

setembre



teatre

ANEM
al teatre

Venda d’entrades: www.elientrada.es

ELS JOGLARS: ZENIT
Direcció artística: Ramon Fontser. 
La companyia posa la seua mirada als mitjans 
de comunicació.
Actors i actrius: Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, 
Xevi Vilà, Julián Ortega, i Juan Pablo Mazorra.

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada: 15€
Preu reduït: 12€

/29
dissabte

Centre Sociocultural 

La companyia catalana busseja en la rebotiga dels mitjans per a criticar la 
seua transformació en un negoci d'entreteniment, "més centrat a aconseguir 
quotes de mercat que en la descripció objectiva dels fets". "En aquest periodisme 
no importa la moral ni l'ètica, la �nalitat és calmar l'avidesa i glotoneria de la 
massa, presentada com una devoradora pantagruèlica d'informació fresca i 
renovada constantment", assenyala Fontseré, qui ressalta que l'obra pretén, 
al seu torn, alertar als ciutadans. "És un advertiment al públic, que no 
s'engolisca tot el que li expliquen els mitjans de comunicació”.

Els Joglars ha obtingut en els últims anys premis com el Premi Nacional de 
Teatre i un Max per a Ramón Fontserè; una Medalla d'Or al Mèrit de les 
Belles Arts, un Premi de la Fundació Hamada d'Edimburg; i un Premi de la 
Crítica del Festival d'Edimburg.

Duració: 90m. +12 anys. Idioma: castellà.

setembre/octubre 2018

setembre



dia internacional
de la música

DIA INTERNACIONAL DE 
LA MÚSICA

Plaça del País Valencià 12.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Coordina l’activitat:
Andreu Soler, músic i compositor de l’Eliana.
Tornem a traure a la plaça del País Valencià, un piano de cua perquè 
professionals i a�cionats ens puguen deleitar am les seues interpretacions.

/30
diumenge

setembre/octubre 2018

setembre



llibres en pantalla

MADAME BOVARY
Bovary, Reino Unido, 2014. Drama. 118min.
Directora: Sophie Barthes.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Emma Rovault, hija única de un humilde granjero de Berteaux, contrae 
matrimonio con Charles Bovary, un doctor de una pequeña ciudad. Emma, 
transgresora, romántica y soñadora, pronto es consciente del enorme 
vacío que provoca su matrimonio en su interior, por lo que buscará 
consuelo en numerosas relaciones extra conyugales que deben servirle 
para colmar sus deseos más íntimos, así como ascender en su estatus 
social.

/30
diumenge

Centre Sociocultural 

Espai coordinat pel  Club de lectura

setembre/octubre 2018

setembre



concert

CONCERT DE LA BANDA 
JUVENIL AL VALLE
La cultura i la música arriba a tots els racons 
del municipi.

Plaça Daniel Ramón. 
Urbanización El Valle

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

L’Ajuntament continua organitzant amb la col·laboració de la UME  
concerts de música per tots els racons del municipi.
En aquesta ocasió amb la Banda Juvenil.

/30
diumenge

setembre/octubre 2018

setembre
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fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

Cicle: Secundaris/es de luxe

EL EMPERADOR DEL 
NORTE 
Director: Robert Aldrich.
EEUU, 1973. Drama, 119 min.
Secundari/a de luxe: Ernest Borgnine.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Oregon, 1933. Entre els vagabunds sense feina que, durant la Gran 
Depressió, es desplacen d'un estat a un altre viatjant clandestinament en 
els trens, el número u és l'Emperador del Nord (Marvin), anomenat així per 
la seua astúcia per a burlar els ferroviaris. Dos homes aspiren a arrabassar-li 
el títol, però per a això hauran d'arribar a Portland al tren de Sack 
(Borgnine), un sàdic i implacable maquinista. Inspirada en les aventures de 
Jack London.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/03
dimecres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



exposició
multidisciplinar
Inauguració

NAGASHI
Artista visual Pepa Arróniz.
www.pepaarroniz.es

Espai expositiu
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

El título de la exposición hace referencia al origen japonés de la técnica 
sobre agua que he utilizado en todas las obras de este proyecto expositivo. 
Suminagashi   墨 流し, signi�ca literalmente tinta negra que �ota;  墨 Sumi 
- tinta negra, 流し nagashi - que �ota.

El término Nagashi -que �ota- me parece muy evocador y sugerente.  
Abarca muchas connotaciones en un sentido muy amplio del concepto. 
Flota el aire, �otan las nubes pero también �ota el humo. 

La  pintura, la escultura y la instalación participan en esta propuesta en la 
que se  podrán ver obras realizadas sobre papel, madera y otros materiales.  
En suma, NAGASHI  es una invitación a pasear por un espacio en el que 
�otan múltiples mensajes cuyo nexo es una técnica casi meditativa,  que 
requiere de una gran concentración, realizada con permiso de la 
naturaleza  y  con cierto grado de azar.

/04
dijous

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre

4-22 d’octubre
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h



concert/inauguració

CONCERT DE PERCUSSIÓ
INAUGURACIÓ NOU 
ESPAI CULTURAL

Plaça del Jutge Miquel Comes, 1 19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Amb  aquest concert de percussió s’inaugura un nou espai 
cultural a càrrec de la percussionista EVA CATALÀ que ens 
presentarà una colorida varietat d’obres de diversos estils i 
autors. 

/05
divendres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



projecció pel·licula

PAELLA TODAY
2017. Comedia, 84 min.  Versió en valencià.
Direcció: César Sabater.

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Paella Today! és la història de dos amics enfrontats per una xica fora del 
comú. Un peculiar, alegre, culinari i tòrrid triangle amorós amb la paella de 
fons en el qual els dos protagonistes masculins, Pep i Vicent, desitjaran i 
lluitaran per Lola, la xica perfecta. No obstant això, ella té un xicotet 
defecte que cap dels dos coneix: no pot ser de ningú. Entre anades i 
vingudes, amb alguns dels racons més bells del Mediterrani com a 
escenari de la trama, tots dos amics se submergeixen en un vendaval 
emocional que trastocarà les seues vides �ns que els tres acaben en un 
triangle amorós que farà saltar tot per l'aire.

/08
dilluns

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



dia de la
comunitat valenciana

ACTE COMMEMORATIU
DEL 9 D’OCTUBRE
Dia de la Comunitat Valenciana

12h. Ciclopasseig.
FIRETA DEL 9 D’OCTUBRE.
18h. Tallers infantils, mostra d’activitats d’associacions culturals,
            dansà de gegants. 
19h. Teatre infantil: Histories i llegendes d’En Jaume I.
20h. Castell de focs d’arti�ci.

/09
dimarts

setembre/octubre 2018

octubre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

Cicle: Secundaris/es de luxe

LUZ QUE AGONIZA  
Director: George Cukor.
EEUU, 1944. Intriga. 117 min.
Secundari/a de luxe: Angela Lansbury.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

A l'Anglaterra victoriana, una famosa cantant d'òpera és assassinada. La 
seua jove neboda, que vivia amb ella, és enviada a Itàlia, i el cas queda 
sense resoldre. Allà estudia cant i es casa amb el pianista acompanyant del 
seu professor. Després de la lluna de mel, la parella s'estableix a l'antiga 
casa de la cantant assassinada, on la jove comença a sentir estranys i 
inexplicables sorolls mentre la llum de gas baixa d'intensitat.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/10
dimecres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



Duració: 70m. Públic familiar.

espectacle familiar
teatre/circ

ANEM
al teatre

Venda d’entrades: www.elientrada.es

CLINC! LA FELICITAT EN 
UN INSTANT
Companyia: Pep Bou
Bambolles de sabó i altres estructures tensioactives.

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada: 10€
Preu reduït: 8€

/14
diumenge

Centre Sociocultural 

Clinc! és un espectacle creat i dirigit per Pep Bou. Fruit dels anys 
d’experimentació amb el llenguatge de les bombolles de sabó i altres 
estructures tensioactives.
El muntatge és un pas més en el llenguatge propi de la factoria Bou, 
incorporant nous personatges i dotant-lo d’una accentuada tonalitat 
còmica que conforma un tipus d’espectacle innovador on les escenes de 
teatre visual no són els únics protagonistes de l’obra.

“Clinc!” simbolitza el canvi d’actitud que tenen les persones quan deixen de 
veure la vida de forma pessimista; quan decideixen contemplar la bellesa del 
seu entorn i començar a cooperar enlloc de viure de forma aïllada i gaudint de 
les sorpreses.

setembre/octubre 2018

octubre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

Cicle: Secundaris/es de luxe

INFIERNO BAJO LAS 
AGUAS
Director: Gordon Douglas.
EEUU, 1959. Bélica. 112 min.
Secundari/a de luxe: Edmond O'Brien.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

El tinent Ken Braden, un jove o�cial que acaba de rebre el títol 
d'especialista en submarins, gaudeix d'un permís a San Diego, on coneix 
Sally, una dona amb la qual inicia una relació amorosa. La seua felicitat es 
veurà truncada en ser destinat a Pearl Harbor. Només arribar a la base 
naval, esbrina que Sally pertany al servei d'intel·ligència i que ha estat 
investigant per determinar la seua idoneïtat per a una perillosa missió: 
desembarcar a l'illa japonesa de Kusaie per a fotogra�ar importants 
documents, gràcies als quals es podria impedir un atac nipó contra les illes 
Gilbert i Marshall i salvar la vida de milers de soldats nord-americans.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/17
dimecres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



al voltant
de la ciència

CUANDO FÍSICA Y 
MEDICINA VAN DE LA 
MANO 
Director: Gordon Douglas.
EEUU, 1959. Bélica. 112 min.
Secundari/a de luxe: Edmond O'Brien.

Nou espai cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Con el descubrimiento, en 1895, de los rayos X se inició una estrecha 
relación entre Física y Medicina que no ha dejado de crecer. Se han 
multiplicado las aplicaciones de la física para llegar, por ejemplo, a los 
actuales métodos de diagnóstico por imagen (rayos X, ultrasonidos, TAC, 
RMN, PET…), o a los tratamientos oncológicos (terapia mediante fotones, 
electrones o partículas más pesadas). La investigación en física de 
partículas elementales ha originado algunas aplicaciones importantes 
tanto en diagnóstico como en terapia. Esta tarde veremos algunas de ellas. 
 
Presentada por Jesús Navarro, esta nueva entrega de “Al voltant de la 
Ciència” tendrá como invitadas a Gabriela Llosá (física, investigadora en el 
IFIC, centro mixto del CSIC y la Universidad de València) y Marisa Cubells 
(médica, especialista en radiodiagnóstico en la unidad de prevención de 
cáncer de mama del hospital La Fe).

/19
divendres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



cineforum
Cicle New Hollywood. Volum II

COWBOY DE
MEDIANOCHE 
EEEUU, 1969. Drama. 113 min.
Director: John Schlesinger. 

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Benjamin Braddock vuelve a casa después de terminar sus estudios 
universitarios. La señora Robinson, una amiga de la familia, se encapricha 
de él y lo hace su amante. Pero cuando Ben conoce a Elaine), la hija de los 
Robinson, todo se complica.

Espai coordinat per Ramón Alfonso

/21
diumenge

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

Cicle: Secundaris/es de luxe

UN MARIDO EN APUROS  
Director: Leo McCarey.
EEUU, 1958. Comedia. 106 min.
Secundari/a de luxe: Tuesday Weld.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Els Bannerman són el típic matrimoni americà de classe mitjana dels anys 
cinquanta. Harry té una bona feina a Manhattan. Grace s'ocupa de la casa i 
dels nens. No tenen problemes econòmics i viuen en una bonica casa a les 
afores de la ciutat. La seua vida podria ser perfecta, però Grace, entre les 
tasques domèstiques, la cura dels nens, les sortides amb amigues i les 
obres benè�ques, no té temps per al seu marit. La seua relació es complica 
encara més amb l'arribada d'una parella que ocupa un habitatge contigu 
al seu. La dona és una espècie de "femme fatale" que se sent 
immediatament atreta per Harry, sobretot perquè el seu marit, aclaparat 
per la feina, no pot prestar l'atenció que ella desitjaria. 

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

/24
dimecres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



inauguració exposició
Inauguració

TREBALLS DELS I LES 
ALUMNES DELS TALLERS 
DE DIBUIX, PINTURA I 
CERÀMICA   
Associació Salamandra

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Mostra dels treballs artístics dels i les alumnes dels tallers de Dibuix, 
Pintura i Ceràmica de l’associació Salamandra.

/25
dijous

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre

25 d’octubre-16 de novembre
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21h



presentació llibre

TIERRA DE NADIE 
Autor: Demetrio Vert
Il·lustrador: César Yudice

Presentadors: Pedro Úris i  Patricia García

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

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Este es un libro de cuentos. Podemos llamarlo de relatos cortos, si se 
pre�ere. Son diecisiete relatos, fruto de la ilusión, el empeño y el esfuerzo 
de varios años. Son cuentos sin un hilo conductor, de ahí el título. Nadie ni 
nada tiene el su�ciente peso para apropiarse de la entidad del compendio 
de cuentos. Pero ello no signi�ca que cada historia no tenga su propio 
mundo, nos envuelva en las pequeñas, o no tan pequeñas, cuestiones 
cotidianas de la vida que nos la hacen más alegre o más incómoda, y, a 
veces, trágica.

¿Es posible mantener la dignidad a pesar de las calamidades de la vida? 
Eso nos lo dirá el labriego Adelino Cardeñeyra. ¿Es lícito tener fantasías al 
margen del ser querido? También eso nos lo aclarará Julia, cuando se tope 
con Paul Newman. ¿Es posible que un hecho azaroso nos in�ame de 
pasión lujuriosa nunca sentida? Ahí tenemos a Doña Leonor, para 
convencernos. Así es el libro. Cuentos, historias de la vida.

/26
divendres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



concert

LES TRES BS:
Bach, Brahms, 
Beethoven
Intèrprets: Anabel García Del Castillo, violí, Marisa 
Blanes, piano e Iván Balaguer Zarzo, cello.

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

20.00h Entrada: 7€
Preu reduït: 5€

El trio format per Anabel García del Castillo, violí; Iván Balaguer Zarzo, cello 
i Marisa Blanes, piano, ens ofereix el concert titulat Les tres Bs: Bach, 
Brahms, Beethoven. Aquest concert mostra la música de tres dels més 
grans compositors de la història. Des de la Chaccona de la partita nº 2 en re 
menor, de Bach, els Intermezzi op 118 de Brahms; la Sonata nº 5, en Fa 
Major, op 24 de Beethoven, entre altres obres. 

/27
dissabte

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre

A L’ELIANA

XIII EDICIÓ



llibres en pantalla

EL AMOR BAJO EL 
ESPINO BLANCO
(Shan zha shu zhi lian) China, 2010. Drama, 114 min. 
Director: Zhang Yimou.

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

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Jing es una colegiala ingenua de la ciudad que debe trasladarse a un 
remoto pueblo en las montañas para su “reeducación” durante la 
Revolución Cultural. Su padre ha sido encarcelado por “derechista” y su 
madre lucha para alimentar a sus tres hijos. Jing sabe que tanto su futuro 
como el bienestar de su familia dependen de su buen comportamiento en 
opinión de las autoridades. Pero su prudente y tranquila existencia se ve 
trastocada cuando se enamora de Sun, el encantador hijo de un militar de 
élite. Debido a la diferencia social que les separa, un romance entre ellos no 
sólo es impensable, sino incluso peligroso.

/28
diumenge

Centre Sociocultural 

Espai coordinat pel  Club de lectura

setembre/octubre 2018

octubre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

Cicle: Secundaris/es de luxe

REBELDE SIN CAUSA  
Director: Nicholas Ray.
EEUU, 1955.111 min.
Secundari/a de luxe: Sal Mineo.

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

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

A l'Anglaterra victoriana, una famosa cantant d'òpera és assassinada. La 
seua jove neboda, que vivia amb ella, és enviada a Itàlia, i el cas queda 
sense resoldre. Allà estudia cant i es casa amb el pianista acompanyant del 
seu professor. Després de la lluna de mel, la parella s'estableix a l'antiga 
casa de la cantant assassinada, on la jove comença a sentir estranys i 
inexplicables sorolls mentre la llum de gas baixa d'intensitat.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano
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dimecres

Centre Sociocultural 

setembre/octubre 2018

octubre



Dissabte/3 de novembre

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

Produccions Yllana

Hora: 19.30h 
Entrada: 15€ / reduïda 12€

YLLANA 25 
teatre/humor

Dissabte/1 de desembre

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

Companyia Ambulantes danza

Hora: 18.00h 
Entrada: 7€ / reduïda 5€

POR UNOS 
PASITOS DE NÁteatre/dansa

ANEM
al teatre



BIBLIOTECA municipal

• L'hora del Conte: dies 4 i 18 d’octubre, a  les 17.45h  
  CONTES AMB MAYÚ I LES SEUS AMICS.

• Dia de les Escriptores: 
 15 d’octubre  amb el tema "Rebels i Transgresores".

• Contacontes Especial:
30 d’octubre - El Refugi dels Monstres Oblidats II, per 
Rebombori Cultural, dins de la Setmana Espanta la por!! 
Per Tots Sants, Monstres Valencians.

• Club de Lectura Juvenil:
  Buscadors de llibres , d'octubre a juny, 2
  divendres de vesprada. Informa’t en la biblioteca.

• Préstec de llibres electrònics:
   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 
(préstecs i devolucions �ns les 19.45h)

T 96 274 23 71 biblioteca@leliana.es

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


