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#CulturaSeguraLeliana

Organitza:

La programació cultural es podrà veure modi�cada per canvis aliens a l’organització.

5% de l'aforament reservat a la taquilla.
Per a aquelles persones que tinguen di�cultats a l'hora de traure les seues 
invitacions per internet: Servei d'Orientació i Informació Cultural en el 
Centre Sociocultural, de 10.00 a 14.00 hores, dimarts i dijous.
Màxim de 4 invitacions per persona.
Aforament limitat. L’obertura de les portes serà 60 minuts abans de 
cada activitat. Avança la teua arribada.

Adquisició d’invitacions i venda d’entrades

www.elientrada.es
Les invitacions s'han d’adquirir preferentment per internet

Tots els assistents deuran
d’aplicar-se gel hidroalcohòlic a 

les mans abans d’entrar

Recorda mantindre la 
distància de seguretat en 

tot moment

Ús obligatori de la mascareta
i correcta utilització tot el 

temps de l’activitat

pROgRamAciÓ

Diumenge 16 de maig
Auditori Municipal/19.00h
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
invitacions: www.elientrada.es

ARSÉNICO POR 
COMPASIÓN
80 min. Castellà. Tots els públics.
Adaptació i Direcció: Sefa Bernet. 
Intèrprets: Teresa Monsálvez, Leda Nava, Gloria 
Bartolomé, Conchín Calatayud, Cecília Parreño, Paco 
Marco, M.ª José Fernández,  Fabiola Baño , Marcelino 
Plumed i Ángeles Gandía.

Silvestre, crítico teatral, famoso y solterón ha 
decidido casarse al �n con  Elena. Para anunciarlo, 
visita la casa de sus tías Adela y Marta. Es cuando 
descubre que las adorables ancianas tienen una 
manera muy peculiar de practicar la caridad. 

Diumenge 23 de maig
Auditori Municipal/19.00h
Entrada: 10€ / Reduïda: 8€. 
venda: www.elientrada.es

MARAVILLOSO 
FUE  VOLVER
110 min. Castellà. Tots els públics.
Direcció: Jose Saiz. 
Companyia: Saga producciones.

Espectacle musical que fa homenatge a Lina 
Morgan en el qual recordarem les cançons d´ahir 
fusionant-les amb els temes més populars de 
l´actualitat amb unes coreogra�es de somni. El 
públic assistent podrà gaudir durant més de 100 
minuts d´una comèdia entranyable. Només 
podem dir, abans de començar: Gràcies per 
vindre!

Divendres 28 de maig
Nou Espai Cultural/19.00h
Entrada lliure. Aforament limitat 

EL DESEADO

17 min. Tots els públics. 
Direcció i guió: Óscar Benàcer.
Productora: Nakamura Films/ Kaishaku Films.

Vicente ha tingut una infància plena. Ha sigut un 
xiquet volgut i desitjat pels seus pares. Així ho van 
fer constar celebrant una gran festa el dia que va 
arribar a casa nounat. Tot en la seua vida és 
aparentment normal, �ns que la notícia dels 
bebés robats salta als mitjans de comunicació i, 
trenta-huit anys després, descobreix que va ser 
comprat.

Divendres 21 de maig
Nou Espai Cultural/19.00h
Entrada lliure. Aforament limitat 

MÁS VALE 
PRE-REIR QUE 
CURAR
A càrrec d’Amaia Prieto Marín. 

Conferència amb fonament i riures, quasi un 
espectacle teatral. 
Una xarrada per a sentir, expressar i activar el 
nostre sentit de l'humor com una fortalesa 
humana que afavoreix la nostra salut i ens permet 
acceptar les adversitats i seguir avant. Una 
trobada saludable, nutritiva i  divertida. Una 
experiència que augmenta la vitalitat i que les 
autoritats sanitàries recomanen per a  públic amb 
ganes de gaudir i jugar. 
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