DIVENDRES, 1 DE DESEMBRE, 19h

ORGANITZA

Presentación del llibre, obra del CEL,

“LA TRANSICIÓ A L’ELIANA”
A continuació col·loqui amb personatges convidats protagonistes de la Transició al nostre poble i
públic assistent en general

PROGRAMA
DIJOUS, 30 NOV-18:30h

JORNADES
SOBRE LA
TRANSICIÓ
DEMOCRÀTICA
A L’ELIANA

Inauguració exposició fotográfica:
“ L libertat, Amnistia i Estatut d ’ Autonomia ”
de Vicent Julià Vives
19h - CONFERÈNCIES
amb col·loqui
Joan Romero, Historiador.
“ L a Transició a l ’ Estat Espanyol ” .
Ricard Perez Casado, Ex alcalde de
València: “ La Transició al País Valencià ”
La TRANSICIÓ a l'Eliana, és un recull de records i
vivències que tingueren la singularitat al nostre poble,
com a la resta de pobles d'Espanya, contada pels seus
veïns i protagonistes d'aquella etapa perquè puga servir a les generacions futures per una millor convivència i retrobament de la nostra història més recent. Per
a la seua confecció han fet falta molts mesos
d’entrevistes, transcripcions, correccions, maquetacions, recerca i triatge de fotografies, proves i més
proves; però a la fi, aquest treball del CEL, naix amb
la satisfacció d’haver fet una aportació més pel coneixement del nostre poble i la seua gent.

DIVENDRES 1 DE DESEMBRE, 19h
Presentació del llibre
” L A TRANSICIÓ A L ’ ELIANA ”
-obra del CEL de l ’ Elianai COL·LOQUI amb els personatges
entrevistats del llibre i públic en general
assistent a l ’ acte

30 de novembre i
1 de desembre
CENTRE SOCIOCULTURAL

LA TRANSICIÒ A L’ELIANA
En aquestes jornades intentarem captar l'esperit
d'aquell període a través de tot allò que ens ocupava i ens preocupava encara que cada un ho visquera a la seua manera. Per a uns va ser el fruit
d'una llarga lluita, per a altres una successió d'esdeveniments que els sobrepassaven, per a la majoria, una època de descobriment. En L'Eliana, la
busca de la llibertat es va materialitzar transformant associacions de veïns en partits polítics,
canviant bars per pubs culturals ("El Corral de la
Pacheca"), organitzant els primers mítings
(referèndum per a l'aprovació de la Llei per a la
Reforma Política) i els primers recitals (Lluís Miquel, Pavesos, Al Tall...) , recuperant tradicions
perdudes (Carnestoltes) i un llarg etcètera de vegades més personal ... psicotròpic. Convergint
amb esta revolució (entenent com a tal tot procés
accelerat de la història) que ho va ser en l'aspecte
social i en el polític, altres canvis van succeir.
Les transformacions del món educatiu (l'escola),
del món cultural (la Casa de la Cultura), del laboral (incorporació de la dona a la indústria) i de
l'administració (Ajuntament) va ser també fruit
del nou escenari que se'ns obria. Tot ens pareixia
nou llavors i com a tal és necessari recordar-ho.
Esta vegada no anem a la trobada d'una Eliana
rural i ancestral, de la nostra Arcadia particular.
Volem saber quant hi ha en el present que és
fruit del que llavors intentàvem construir. Esta
vegada és necessari renunciar a la nostàlgia i mirar-nos cara a cara en un espill el més nítid possible.
(Extracte del textx de Josep Lluis Coll per al llibre
“La Transició a L’Eliana”)

DIJOUS, 30 DE NOVEMBRE

18:30h

19:00h
CONFERÈNCIES amb col·loqui
Joan Romero: La transició a l’Estat Espanyol
Ricard P. Casado: La transició al P. Valencià
Joan Romero González
Llicenciat en Geografia i Història per
la Universitat de València, ha sigut
professor visitant en la Universitat
de Leeds. Actualment és Catedràtic
de Geografia Humana en la Universitat de València i va ser director de
l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local fins a 2008. Militant del Partit Socialista del País
Valencià-PSOE, va ser Secretari General del mateix de
1997 a 1999, en substitució de Joan Lerma. Va ser triat
diputat per la província de València en les eleccions generals de 1982 i 1996. Ha sigut Secretari General Tècnic del
Ministeri d'Educació d'Espanya i Conseller d'Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana de 1993 a 1995.

Ricard Pérez Casado .

VICENT JULIÀ, Fotògraf professional establit a l’Eliana.
El seu treball mostra l’esperit i anhel de llibertat que als
anys del canvi es respirava al llarg del nostre País, fen recorregut per distints pobles fins a abocar a la plaça dels
Furs on esclataren millers de veus exigint
LLIBERTAT, AMNISTIA I ESTATUT D’AUTONOMIA
V. Julià està especialitzat en temes culturals, religiosos, romeries, mercats, costums, naturalesa, turisme, gastronomia,
generalment a la Comunitat Valenciana i molt especialment
a les poblacions de Castelló. Membre de la Federació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme.

Va estudiar Ciències Econòmiques
en la Universitat de Barcelona, llicenciant-se en Ciències Polítiques i
Sociologia en la Universitat Complutense de Madrid en 1976.
Va col·laborar amb les revistes
València-Fruits, Gorg i Serra d'Or.
En 2000 es va doctorar en Història
per la Universitat de València. En
1965 va ser un dels fundadors del
Partit Socialista Valencià (PSV).
En 1979 va ser nomenat alcalde de València pel PSPVPSOE. En les eleccions municipals de 1983 i de 1987 va
ser el candidat més votat i va ser reelegit com a alcalde,
càrrec que va ocupar fins a la seua dimissió en 1988. Durant el seu període com a alcalde va ser president del Comitè Español de la Federació Mundial de Ciutats (19791982) i vicepresident del Consell Europeu de Municipis i
Regions (1983).
En 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi.

