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A l’estiu de 2011, els veïns de Benima-
clet: Kaf Café, Caixa Fosca, Chico Ostra, 
Ameba, La Ola Fresca, enBabia, Itamo-
ra Peluqueras, El Club de los Poetas i El 
Árbol es van ajuntar per a conéixer-se i 
unir forces per a dinamitzar el barri i po-
der oferir activitats culturals de manera 
conjunta. A partir d’aquestes reunions, 
va nàixer el projecte Benimaclet Entra, on 
aquests i després molts altres espais acon-
seguiren una sòlida plataforma per a pro-
posar, debatre i realitzar projectes unint 
energies i motivacions. 

A partir d’aquesta unió, es va crear l’agen-
da cultural que mes a mes ha coordinat i 
difós totes les activitats, concerts, festes, 
xarrades, exposicions, tallers i espectacles 
que s’han organitzat al barri. 

Ara, després de 4 anys, tant Benimaclet 
com aquest projecte s’han fet grans, han 
canviat i evolucionat. Som molts més i 
el barri està més viu que mai. Ha arribat 
el moment de fer un pas endavant a un 
format més complet i que puga ser capaç 
de reflectir millor la vida a Benimaclet.  
El resultat és aquesta nova revista cultu-

ral on cada mes podreu trobar diferents 
històries, entrevistes, art, curiositats i per 
descomptat, totes les propostes sociocul-
turals, activitats, esdeveniments i llocs per 
a descobrir i gaudir del barri.

Vos presentem la nova revista: ‘Benima-
clet Entra, la teua guia del barri’. Un nou 
projecte gestionat per Julia Reoyo i Sven 
Schwinning de Caixa Fosca amb Fernan-
do Carranza i Manuel P. Bernat de WAP 
Valencia. 

Està dedicada amb amor a les persones 
que feren d’aquest projecte una realitat i 
a tots els veïns que treballen cada dia per 
a fer aquest barri un lloc més bonic, com-
plet i interessant. 

Benimaclet: Tots els colors, totes les cul-
tures.

Julia Reoyo 
Caixa Fosca - Benimaclet  Entra

BENIMACLET ENTRA
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Svitlana Baydak
Il·lustradora i dissenyadora gràfica

1987. Ternopil (Ucraïna)
•	2011. Exp. Mi yo interior y Polípticos 
•	2012. Exp. Bosquearte
•	2013. Exp. El Tatoo y su Historia
•	2014. Llicenciatura en BBAA-UPV

ARTISTA DEL MES

Què et va portar a dedicar-te a la il·lus-
tració? Dibuixe pràcticament des que 
tinc ús de raó. He d’admetre que sempre 
he sigut molt inquieta, em passaven pel 
cap mil estudis a fer. Vaig arribar a cursar 
primer de Dret però el que em faria feliç 
seria dibuixar, dibuixar i dibuixar. Sempre 
m’han agradat els dibuixos animats i so-
bretot llibres il·lustrats amb els quals m’he 
criat. En l’URSS els llibres eren tractats 

amb un detallisme i una destresa amb la 
qual podies quedar-te hores observant 
una pàgina, inclús quan es tractava d’un 
llibre infantil. Moltes d’eixes imatges les 
continue conservant en la memòria.

En què s’inspira l’obra de la primera 
portada de Benimaclet Entra, la teua 
guia del barri? S’inspira en l’esperit de 
compartir, gaudir i de fer les coses... En 
aquest aspecte podríem aprendre molt 
dels xiquets i per això he volgut que re-
presenten el barri aquest mes.

Què significa Benimaclet per a tu?  Re-
corde quan vaig vindre al barri per prime-
ra vegada i com em va sorprendre veure 
les casetes tan xicotetes i boniques. És un 
barri encantador i totalment diferent de la 
resta. Eixes fruiteries, forns, bars situats al 
llarg d’eixos carrers estrets em fan viatjar 
al passat. És inspirador. Visc per ací des de 
fa temps i gaudisc molt de tota la progra-
mació cultural que ofereix.

Quina és la teua tècnica preferida? 
M’agrada fer de tot un poc, però l’aqua-
rel·la i la tinta xinesa i un bolígraf negre es 
porten el primer premi. 

Quin és el teu color preferit? M’agraden 
tots, però el blau fosc sense dubte és el rei!  

Algun desig per a aquest 2015? Que 
s’acabe ja la crisi i que puguem viure i tre-
ballar dignament. Que ja toca!
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FENT BARRI

L´Associació de Veïns i Veïnes de Beni-
maclet va donar llum en l´any 1974, des-
prés d´un part molt fort, eren els anys del 
final de la dictadura i en els barris estava 
tot per fer. Benimaclet en l´actualitat és 
un barri que conserva les seues arrels de 
poble, és un barri molt viu i en aquest 
moment gaudim de molts moviments 
socials i associacions de tot tipus que li 
donen força al barri.

La memòria històrica és necessària, recor-
dant el nostre passat podem valorar molt 
més el paper desenvolupat per les associa-
cions veïnals en tota la ciutat. Benimaclet 
ara és un barri quasi modèlic i molt en-
tranyable per a tots nosaltres, i de tot això, 
alguna cosa ha tingut a veure la nostra 
associació, portem més de quaranta anys 

treballant pel barri, però queda molt camí 
per recórrer i en això estem, fent barri.

Décimo Junio Juvenal, poeta romà del 
segle I va dir:  Mai és llarg el camí que con-
dueix a la casa  d´un amic, doncs bé, en 
l´Associació de Veïns i Veïnes de Benima-
clet teniu la vostra casa i els vostres amics. 

Antonio Pérez - President de l´Associació de 
Veïns i Veïnes de Benimaclet

Acte de presentació del concurs i de 
participació veïnal Benimaclet -Est
(Concurs d’idees per a consensuar la 
transició entre la ciutat i l’horta al vol-
tant dels Horts Urbans de Benimaclet)
CIM -  Dijous 8 de gener - 19:30

Cuidarvse mai ha sigut tan fàcil a Benimaclet

Iòga · Pilates · Zumba

CT Arquitecte ArnauN èè

96 èè3 2ï 5è 
www?centremompo?es

6 grups 8 grups 4 grups

No pots perdre resN veritat?

MOMPÓ
centre

Tens una classe gratuïta per a què ens conegues
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HUMANS DE BENIMACLET

Esther Yébenes, 26 anys
Treballadora de La Carabasseta

Sóc una passatgera, i rode i rode i rode...
vols entrar?
benimacletentra.org
programacion@benimacletentra.org

la teua guia de barri
gener2015

BENIMACLET ENTRA

benimaclet.entra
@benimacletentra
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Barraques de Tramoyeres

En el carrer Baró de Sant Petrillo, quasi a 
l’altura de les vies del tramvia, van estar 
ubicades les Barraques de Tramoyeres fins 
al 25 de maig de 1959. És realment pe-
culiar que existiren barraques fins a eixe 
moment, en ple centre de Benimaclet.
 
El seu nom prové de l’amo de les mateixes, 
que s’anomenava Tramoyeres, encara que 
no tenia res a veure ni amb el carrer Con-
ca Tramoyeres, ni amb la del Reverend 
Rafael Tramoyeres, a pesar que les barra-
ques se situaven just enmig d’ambdós. El 

BENIMACLET CONTA

Tramoyeres que habitava en elles tenia la 
digníssima responsabilitat d’arreplegar el 
fem de tot el barri. Només per aquest fet 
mereix un reconeixement.

En l’actual edifici que es troba on s’em-
plaçaven les barraques, s’han inserit uns 
taulellets amb un dibuix de les mateixes 
per a recordar la seua ubicació i existèn-
cia, ja que van ser les últimes barraques 
de Benimaclet.
 
Posteriorment, una vegada construït el 
nou edifici, es va ubicar en la seua planta 
baixa l’ambulatori de Benimaclet. En el 
dit ambulatori no hi havia cap tipus de 
recepció per a donar cita. Eren els propis 
pacients, o familiars de pacients, els que se 

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta@gmail.com
benimacletcontra.com

n’anaven passant el torn d’un a un altre, 
existint unes quantes cues de torns, una 
per metge.

La propietària del local era la farmàcia de 
senyora Adelina. Ho va cedir a la Segu-
retat Social perquè posaren l’ambulatori. 
Era una planta baixa xicoteta i precària, 
amb una sala d’espera minúscula. En la 
memòria col·lectiva perviuen els noms 
dels doctors Martí, Maximiliano i uns 
quants altres.

Un veí recorda com era l’ambulatori a fi-
nals dels anys 60: “Era una planta baixa 
tercermundista, un local amb calor acalo-
radora a l’estiu i un fred polar a l’hivern, el 
vàter s’inundava cada vegada que queien 
unes gotes de pluja i la pereta del mateix 
era robada constantment per algun pa-
cient sense escrúpols.”

A finals de la dècada dels setanta, l’ambu-
latori es va traslladar a una planta baixa 
més àmplia situada en el cantó d’Emilio 
Baró amb Assagador d’Alboraia (llavors 
anomenada Camí Cases de l’Enginyer). 

Després de l’ambulatori, la planta baixa 
de Baró de Sant Petrillo va ser ocupada 
per la Unió Democràtica de Jubilats i 
Pensionistes, la qual als pocs anys es va 
traslladar al seu lloc actual en el carrer 
Utiel.

Podeu trobar aquest lloc a:
C/ Baró de Sant Petrillo, 4

www.suertelocaregalos.com 

C/ Guardia Civil 16 

Telef: 963617029 

SuerteLocaRegalos 
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MagaCim, la pel·lícula
Taller del CIM Benimaclet

Zurdos TV

És la branca pedagògica de Barret 
Films. Aposta per l’alfabetització 
audiovisual dels més xicotets.

Realitzacions i tallers: 
-2012. Curtmetratge ‘Alícia en el País 
de Vivers’ 
-2012. Escola Audiovisual de Nadal 
-2012. Taller ‘Russafa Audiovisual’ 
-2014. El MagaCim, la tele de 
Benimaclet 
-2014. Chiquiemprendedores 
-2014. Teaser ‘MagaCim de Cine’

BENIMACLET APRÉN

Càmeres, llums, micròfons, cable, cla-
queta... Presa una, presa dos, presa cent... 
Silenci! Gravant... La perxa està entrant 
en l’enquadrament! Atenció amb el cable!
 
No  vos  anem a mentir, en els tallers 
del  MagaCim  hi ha una mica de caos, 
però és un caos creatiu, on els xiquets ex-
perimenten amb la imatge, donen vida a 
les seues idees, juguen i creixen aprenent.
 
El  MagaCim, la televisió de Benimaclet 
és un projecte que va sorgir fa quatre 
anys. Amb la intenció de crear una te-
levisió comunitària que donara veu al 
barri i difonguera les activitats del CIM 
(Centre Instructiu Musical), es va crear 
un programa televisiu on els xiquets van 
ser els protagonistes. Amb la supervisió i 
formació dels monitors, els més menuts es 
van convertir en autèntics reporters, en-
trevistadors, càmeres i guionistes, cobrint 
tot tipus d’esdeveniments que tenien lloc 
en el barri i rescatant l’opinió del veïnat 
sobre temes que estan a l’orde del dia. El 
resultat va ser una televisió fresca i espon-
tània, lliure de prejudicis i manipulació. 
Al mateix temps, s’aconseguia fomentar el 
bon ús de les noves tecnologies (TIC) i 
explorar les immenses possibilitats creati-
ves que aquestes ofereixen.
 
Enguany el projecte és més ambiciós. 
El  MagaCim, la televisió de Benimaclet 
farà un salt a la pantalla. Ens allunyem 
durant un temps del gènere televisiu 
per a abraçar a la ficció. Fa mesos que 
ens preparem durant els tallers per a la 

Gaudeix d’aquest taller a:
 
Serveis Socials de Benimaclet 
Plaça de Benimaclet 
Escola de Música del CIM 
C/ Músic Hipòlit Martínez, 3 
Dl i Dx: 17:30-19:30 
675183428 / 661338560 
facebook.com/MagacimTv 
@MagacimTV 
cimbenimaclettv@gmail.com

‘‘‘El que més m’agrada del MagaCim són les 
entrevistes que fem, les monitores són sim-
pàtiques i, segons elles, joves. Però en fi, el 
taller ‘mola’ i he aprés moltes coses sobre el 
món del cinema i la televisió: a entrevistar, 
a gravar, maquillar, etc. De major m’agra-
daria ser actor.’’

Nicolau Tena, 10 anys

gravació de la pel·lícula que començarà 
en el pròxim mes. Comptem amb ex-
perts col·laboradors en les distintes 
disciplines cinematogràfiques: guió, ma-
quillatge, interpretació, vestuari, tècnica  
audiovisual...
 
Encara estàs a temps de participar!
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BENIMACLET SONA

Vicent Colonques
Músic
Vila-real (Castelló)

•	vicentcolonques.bandcamp.com
•	vicent colonques a spotify
•	facebook.com/vicent.colonques
•	monkesmusic.com

Compta’ns d’on véns, per què estàs a 
València. Vaig nàixer a Vila-real (Caste-
lló), però fa ja més de vint anys que visc 
a València. Huit d’ells en Benimaclet, en 
els carrers Poeta Altet, Utiel i Els Santos. 
Vaig vindre per a estudiar arquitectura en 
la Politècnica i em vaig quedar.

Quin va ser el teu primer contacte 
amb la música?  Mon pare és cantant, 

vaig créixer embolicat de música i d’ins-
truments. Considere que el músic naix 
i després es fa. Ara tinc dos fills i el de 
quatre anys, l’altre té quatre mesos, toca 
la bateria des que tenia poc més d’un any. 
Segurament ell tampoc tindrà consciència 
de quan va començar a ser músic. 

Has vinculat l’arquitectura amb la mú-
sica? Sempre, sobretot des del llenguat-
ge. Per exemple, quan explique als meus 
alumnes com funciona un tema en el Jazz, 
ho compare amb una estructura, si la con-
troles sabràs per on caminar segur.

En quins projectes estàs treballant ara?
Destacaria el meu nou trio com a líder. I,
a banda, molta varietat en els projectes, 
com, per exemple, estic junt amb el meu
germà, Jordi Colonques, amb Ximples, 
treballe habitualment amb Celia Mur, 
una de les grans veus del Jazz, amb Mike
McKoy, Alberto Gambino i també faig 
música per a publicitat i cinema amb el 
nom Monkes Music. Viure de la música 
implica molts fronts oberts.

On t’agrada tocar? Et diré una cosa i no 
és perquè anem a tocar allí, però l’Enba-
bia té màgia. Crea una cosa que és molt 
difícil d’aconseguir, ells han educat al pú-
blic, bàsicament t’escolten. L’Enbabia, per 
a mi, és també un centre d’experimenta-
ció on hi ha confiança mútua.

Una cosa que sempre volies fer però mai
has fet. No em ve res al cap. En la meua 
carrera sempre he sigut molt formiga, 

No et perdes:
Vicent Colonques en concert
Dijous 22 de gener. 21:30
enBabia
C/ Rafael Tramoyeres, 6
facebook.com/gentenbabia

molt d’anar construint i així, més tard o 
més prompte, acabe fent allò que volia. 

Una última frase. La música és un llen-
guatge i eixe llenguatge hem d’usar-ho per 
a dialogar i no per a convertir-ho en un 
monòleg.
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Sinestesia sin anestesia
El Club de los Poetas

BENIMACLET ACTUA

Parlem amb Fran Tarín, director de 
Sinestesia sin Anestesia. En què consis-
teix aquesta obra? Es tracta de cinc peces 
de teatre contemporani extretes del text 
d’un autor espanyol, Rodrigo García. Els 
alumnes han treballat i creat la construc-
ció dels  seus personatges i escenes a partir 
del text. Són reflexions individuals, molt 
crítiques i prou radicals. En aquesta obra 

l’actor té el paper d’actor creador, ja que 
segons el que han vist en la lectura, han 
creat el seu personatge i la història.

Quina llibertat! Compartir és humà, no? 
Vull dir que hi haurà moltes persones que 
entenguen la mateixa idea que l’actor ha 
volgut expressar amb el seu text, altres que 
s’identifiquen més amb la lectura de l’ac-
tor, inclús poden traure les seues pròpies 
a partir de l’obra i pot ser que no tinguen 
res a veure amb les lectures anteriors.

Creus que aquesta obra és especialment 
suggerent? Totalment, tot el que és con-
temporani està fet per a això. És l’espec-
tador, l’actor, el director, el de les llums... 
cadascun aportant punts de vista dife-
rents que es van fusionant i van generant 
nous punts de vista. Tot s’inicia amb un 
text evidentment. Pot ser molt anàrqui-
ca i caòtica, i per això a molta gent no li 
agrada el teatre contemporani. Nosaltres 
per exemple componem tota l’obra amb 
només cinc cadires.

En quina manera es relacionen les 5 pe-
ces? Hem transposat les 5 peces amb un 
text que s’anomena la Jardinería Humana, 
tots els textos són de Rodrigo García, tot 
ix de la mateixa ment perversa... Aquests 
textos són una espècie de pensaments i 
una teràpia psicològica. Comencem tot 
amb una xicoteta investigació que vàrem 
fer sobre la sinestèsia, de fet, d’ací ve el 
títol de l’obra, perquè en les transicions 
afegim elements basant-nos en ella.

Alumnes de 2on curs d’El Club de 
los Poetas

Director: Francisco Tarín
Components: María Jose Rodrigo, 
Mariangela Buonaguro, Yolanda 
Rubio, Nico García i Sven Schwinning

Sinestesia sin anestesia
Dv 17 i Ds 18 de gener. 20:00
El Club de los Poetas
C/ Germans Villalonga, 19
625995009
facebook.com/El-Club-de-Los-Poetas

Aquesta obra està dirigida a un públic 
en concret? En realitat ho pot veure to-
thom, és més, el que tinga més coneixe-
ments de teatre contemporani pot ser que 
ho disfrute menys, perquè estarà pendent 
de totes les segones lectures. Jo com di-
rector, el teatre contemporani no és un 
gènere que m’agrade, però com a profes-
sor ho he de treballar igual. Personalment 
m’agrada més la comèdia, eixe és en reali-
tat el meu estil.
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BENIMACLET ESCRIU

Pragma 

(...)Entre ustedes veo el principio, mi in-
timidad también son ustedes, porque al 
labrar los alimentos sucedo en mi voz, li-
túrgico del silencio que camina en las pal-
mas de mis manos hacia la estrechez del 
cuero que me convoca, recíproco y cán-
dido amuleto llamador de muerte y sol. 

Lo inaugural me conduce al ramaje de 
raíces, hacia los pozos inscriptos desde 
los pechos concéntricos, porque al tallar 
la flor de la vida en la madera me han de 
marcar sus cuchillas, el tramo que agrieta 
la espalda de los memoriosos, nichos que 

buceo en el papel escrito, un principio de 
carbón, visible e inalcanzable, como una 
célula fértil y caprichosa.

Y pese a dilatar mi memoria a soplos, su 
contención se rompe entre raíles y alcan-
tarillas que suceden, como suceden los 
temblores en las huellas y en el polvo noc-
turno, donde busco morir o matar.

Subo junto al universo las sierras en la no-
che, terrenal y contagioso como la fiebre 
en la lluvia donde enfrío mis venas y sus-
pendo la fertilidad para mirar el espejo, y 
decidir, que soy al querer de un pozo y al 
griterío de los caballos humanos, al patio 
que atado a una soga rueda de día en el 
aljibe. Soy parte del ruedo de una mujer 
que cuida exiliar su corazón y llegar a la 
alameda, para dormir nocturna los ven-
tanales en el océano de mi boca torrencial 
de peces.

Me reconozco en el ataúd de un potro 
bajo el sol, porque soy en su crin el jine-
te incapaz de su grandeza, y empujado al 
menor de los hermanos, he conjurado el 
enredo del monte a la sombra, el fusil ro-
bado a una luna negra, que pertenece a los 
sonidos de la madera tirada por bueyes, 
sangre del río que me refleja cuando soy 
tiempo de altitud y planicie.

Subo a las sierras, veo la luz de mis herma-
nos en alto, voy en mano de la noche, toso 
y toso y toso para disculpar mi aliento in-
fantil, mi calma madre, que ha de llenar 
de saliva tu entierro. Por un camino so-

Gonzalo Lagos
1979. Argentina 
Viu a Benimaclet des de fa 17 anys

Taller de Poesia 
Gonzalo Lagos, Esperanza Vives i 
Mendel. Dirigit a tots i totes els que 
desitgen aprendre i emprendre l’ofici 
de l’escriptura. 
Quota de soci Escuela Meme - 10€/mes

Escuela Meme 
C/ Poeta Ricard Sant Martí, 17
Dilluns 19:00-20:00
facebook.com/escuelameme.benimaclet
escuelameme.com

brado por el polvo han venido los perros 
a comer, padre, existe el encanto del que 
ata el árbol a la soga, ¡Mírame! subo para 
doblarme en la altura, tocar las estrellas 
sería inútil, cómo llegar luego a la alame-
da, cómo servirme desde el pozo el agua, 
que nos reconoce. 

Ruedo hacia la fundición, la proximidad 
en la luz. Mi memoria musical se expan-
de, recorre la tensión. En el pozo asoma-
do, de la ciudad, el sonido de los pasos 
escucho, la absolución del tiempo que 
al oído ensordece en un tubo de escape. 
Canto el chispazo del fuego que cura a 
martillazos la alta tensión de un mecanis-
mo sin más pie que el del idioma, que el 
de la nota que suena, que salta grave, que 
rompe para resistir la lengua.

Ciertamente la música necesita caminar, 
presentir el espacio donde andar a pie, en-
grasar la marea con su peso insostenible 
para que rueden quebrando en su propia 
combustión las palabras. (...)
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Pumpkin meets Chickpeas 
Helen Westwater - La Ola Fresca

BENIMACLET CUINA

Hola! 

Vos presente aquesta recepta especial 
post-nadalenca. Lamentablement la far-
taneria s’ha acabat! L’estil Juan Echanove 
ja no es porta i comencem amb l’estació 
detox com Gwyneth Paltrow. Però amb 
aquesta recepta... no et preocupes! Encara 
pots viure amb una smile on your lips.

Preparació

Pas 1 Precalfar el forn a 180º, tallar la 
carabassa pel mig i després en gallons 
amples d’ aproximadament 3 cm. 
Pas 2 Posar els gallons de carabassa en la 
safata del forn i arruixar amb l’oli d’oli-
va, les escates de sal de mar i el romer. 
Posar al forn i torrar durant 40 minuts. 
La carabassa ha de quedar tendra però 
ferma.
Pas 3 Salsa: Mesclar el iogurt, la tahina, 
la dent d’all esclafat, un poc de sal, fari-
na, el suc de llima i l’oli en un bol.
Pas 4 En una paella, fregir les llavors de 
gira-sol fins que comencen a fer pop i 
reservar. I després, en la mateixa paella, 
afegir un poc d’oli d’oliva i fregir els espi-
nacs perquè s’ablanisquen un poc.
Pas 5 Netejar la paella i tornar a posar 
al foc amb oli d’oliva. Quan estiga ca-

Dificultat  2/5
Temps 1 hora
Nombre de comensals 4

Salsa 
-2 tasses de iogurt 
-1 tassa d’oli d’oliva 
-1 cullerot de tahina (puré de sèsam) 
-1/2 llima espremuda 
-1 cullera de mel

Ingredients
-1 Carabassa mitjana
-2 culleradetes de romer
-2 culleradetes de sal de mar
-2 manolls d’espinac (llevar tiges 
grosses)
-400g de cigrons
-1 cullera de llavors de comí
-1 manoll de llavors de gira-sol
-1 dent d’all
-1 manoll de fulls de celiandre
-Rodanxes fines de ceba morada crua

lent, afegir les llavors de comí, fregir uns 
minuts i afegir els cigrons. Remoure tot
i retirar del foc.
Pas 6 Mentre els cigrons segueixen ca-
lents, afegir la salsa que hem preparat en 
el pas 3 i també alguns fulls de celiandre. 
Emplatat Disposar 2-3 gallons de cara-
bassa per persona en cada plat junt amb 
els espinacs i els cigrons en la seua salsa 
per damunt. Decorar amb llavors de gi-
ra-sol i unes rodanxes fines de ceba mo-
rada crua.

*Acompanya el plat amb: 200 g. de  qui-
noa o arròs integral.

I si encara el teu glotó interior està es-
perant entre bastidors, pots combinar 
aquesta recepta amb un bon pollastre a 
l’ast, serà igualment deliciós. Espere que 
vos agrade!

I si vols conéixer més receptes i apren-
dre anglés, podeu apuntar-vos als nostres 
tallers Cook, Bake & Learn English, els 
últims dissabtes de cada mes en La Ola 
Fresca.

Gaudeix d’aquest i molts altres plats a:

La Ola Fresca
C/ Músic Magenti, 11
Dl-Dg 10:00-22:00
610026305
facebook.com/laolafresca
laolafresca.com Especialistas en 

Homeopatia y Fitoterapia
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BENIMACLET XICOTET

La manualitat! 
Puffy Paint: pintar amb microones
-Una tassa de farina
-3 culleradetes de llevat
-1 culleradeta de sal
-Aigua suficient per una consistència 
fluida, però que no es vesse
-Colorants alimentaris o temperes

Pas 1 Barregem tots els ingredients.
Pas 2  Dividim la nostra mescla en quatre
parts i li donem color amb colorants 
alimentaris o temperes diluïdes.
Pas 3  Les posem en bosses d’entrepans, 
pispes pastisseres, pots tipus Ketchup…I
comença la diversió! És millor treballar 
sobre cartolines, que suportaran millor la
humitat de la massa.
Pas 4 Una vegada elaborat el disseny sobre 

la cartolina, la posem en el microones a 
intervals de 30 segons. El llevat i la calor 
faran que el nostre dibuix cresca, creant 
divertits cartells, targetes, quadres… El 
límit és la teua imaginació!

Amics d’Espai: Hui vos 
presentem a...
Almudena Francés - Narradora oral

A què et dediques? Sóc narradora oral, el
que s’entén per contacontes. Em dedique 
a contar contes en: escoles, biblioteques, 
escoletes, centres culturals i fins i tot en 
algun bar i teatre. Conte perquè m’agrada
comunicar, perquè hi ha emocions, 
instants, paisatges… que es poden 
transmetre millor amb paraules, que no 
sempre valen més les imatges. Conte per 
portar i passejar la nostra llengua, per a 
rescatar paraules que estan a punt de caure
a l’oblit. Conte per necessitat de contar-
nos com a poble i contar-me com a dona i
ésser humà. Conte per a entendre el món

Xiquets i xiquetes, aquest mes 
Espai Idees Creatives vos proposa...

BENIMACLET XICOTET

Recomanació literària

Finn Herman. Mats Letén. 
(Ed. Libros del Zorro Rojo) 

Una història divertida i sorprenent.
Conxeta, així l’anomene jo, al llibre 
es diu simplement senyora, vesteix 
un abric de pèl sintètic rosa a conjunt 
amb el seu cabell. Com a animal de 
companyia, aquesta dona extravagant 
que es pentina com la Dama d’Elx, té 
un cocodril anomenat Finn Hermann.
Ella creu que el seu animalet és un sant
que és el que pensen moltes mares dels

Una endevinalla!
“Dos anells t'has de posar 
si vols fer-me treballar.”

les tisores

Alba Gamboa Andújar (8 anys) 

i entendre les persones, conte perquè em
diverteix i m’alimenta.

Quina és la teua vinculació amb el barri? 
Vivia a Benimaclet quan vaig començar a 
contar sobre l’any 2003. Supose que viure 
just dalt d’una bona llibreria com és La 
Traca va ajudar, talment, també va influir 
les oportunitats i ànims que em va donar 
Espai Idees Creatives. Al barri he contat 
al Terra, Al Musical i a Espai. Podríem dir 
que com a narradora vaig nàixer al barri.

seus fills, i al mínim descuit... Nyam!
Finn Hermann…
Vos heu quedat amb ganes? Doncs
correu i busqueu el llibre que sempre
és millor que la peli.

No et perdes: 
Inspirar-te: taller d’art familiar
Divendres 16 de gener. 18:00. 2€
Espai Idees Creatives
C/Músic Magenti, 3
Facebook/espai.ideescreatives
www.espai.biz
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Dilluns
08:30-09:30 Meditación As.Samadhi -
9.15-10:15 Pilates A Contar Mentiras  35€/mes 
10:00 Pilates Centre Mompó   - 
10:30-11:30 Pilates As.Samadhi -
11:00 Hatha Yoga Fusionart 13€
12:00 Laboratorio de desarrollo integral Fusionart 20€/mes 
15.30-16.30 Pilates A Contar Mentiras  35€/mes 
16:30-20:00 Grupo de evolución personal (quincenal) As.Samadhi -
17.15-18.45 Taller Tai Chi y Chi Kung Escuela Meme 40€/Mes
18:15 Pilates Centre Mompó -
18:20-19:20 Danza Infantil (9-12 años) A Contar Mentiras 35€/mes
19:00 Zumba Centre Mompó
19:00 Hatha ioga Centre Mompó
19:00-20:30 Taller de bailes latinos. Inicial Fusionart 20€/mes
19:00-22:00 Taller de poesía básico Escuela Meme 10€/mes
19:15 Pilates Centre Mompó -
20:00-21:30 Reajuste vital, los 7 chakras, la danza 

y el sonido
As. Samadhi -

20:30 Pilates Centre Mompó -
21:00 Taller de teatro nivel I Fusionart 30€/mes
20:30-21:30  Pilates A Contar Mentiras  35€/mes 

Dimarts
08:30-09:30 Meditación As. Samadhi -
09:30 Zumba Centre Mompó -
09:30-10:45 Yoga dinámico As. Samadhi -
10:00 Hatha ioga Centre Mompó -
10.30-12.00 Danza clásica A Contar Mentiras 35€/mes
11:00 Kundalini yoga Fusionart 15€/mes
12:00-13:00 Tai Chi y Chi Kung Fusionart 20€/mes
12:00-13:30 Yoga dinámico As. Samadhi -
15:30 Pilates Centre Mompó -
15:30-16:30 Pilates As. Samadhi -
17:00-21:00 Taller de grabado y estampación Escuela Meme 40€/mes

TALLERS

Dimarts
17:00-20:30 Taller de hilado y rueca Escuela Meme 40€/mes
17:30-18:45 Tai Chi Kung As. Samadhi -
18:00 Mindfulness Centre Mompó 30€/mes
18:00  Hatha Yoga Fusionart  13€ 
18:00 Tai-txi Centre Mompó -
18:00-21:00 Taller de investigación y creación plástica Escuela Meme 40€/mes
19:00 Taller de ganchillo Kaf Café -
19:00-20:15 Yoga dinámico Asociación Samadhi -
19:00-20:30 Italiano Fusionart 20€/mes
19:00-22:00 Taller de poesía. Básico Escuela Meme 10€/mes
19:30 Pilates Centre Mompó -
20:30 Pilates Centre Mompó -
20:30-21:45 Yoga dinámico Asociación Samadhi -
21:00 Taller de teatro. Nivel II Fusionart 30€/mes
20:30-21:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30-22:00 Capoeira contemporánea Escuela Meme 25€/mes
21:30-22:45 Danza contemporánea. Iniciación  A Contar Mentiras 35€/mes

Dimecres
08:30-09:30 Meditación activa As. Samadhi -
9:15-10:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
10:00 Pilates Centre Mompó -
10:30-11:30 Pilates As. Samadhi -
11:00 Hatha yoga Fusionart desde 13€
15:00-16:30 Danza contemporánea. Iniciación As. Samadhi -
15:30 Zumba Centre Mompó -
15:30-16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
17:15-18:45 Taller Tai Chi y Chi Kung Escuela Meme 40€/mes
17:30 Ioga per a xiquets Centre Mompó -
17:30 Pilates Centre Mompó -
17:30-18:30 Metodología desdoblamiento del tiempo. 

Alejandra Casado
As.Samadhi -

18:15 Pilates Centre Mompó -

(cont.)

TALLERS

>>

>>
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Dijous
08:30-09:30 Meditación As. Samadhi -
09:30-10:45 Yoga dinámico As. Samadhi -
9:30 Zumba Centre Mompó -
10:00 Hatha ioga Centre Mompó -
10:30-12:00 Danza clásica A Contar Mentiras 35€/mes
11:00 Pilates Fusionart 20€/mes
12:00-13:00 Taichi y Chikung Fusionart 20€/mes
12:00-13:00 Yoga dinámico As. Samadhi -
15:30 Pilates Centre Mompó -
15:30-16:30 Pilates As. Samadhi -
17:30 Ioga per a xiquets/es Centre Mompó -
17:30-18:45 Tai Chi Kung As. Samadhi -
18:00- 20:00 Taller de esparto Escuela Meme 10€/mes
18:00 Tai-txi Centre Mompó -
18:30-19:30 Taller de bailes latinos. Medio Fusionart 20€/mes
19:00 Kundalini ioga Centre Mompó -
19:30 Capoeira Angola Fusionart 30€/mes
19:30 Pilates Centre Mompó  - 
20:30 Pilates Centre Mompó -
20:30-21:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes

Dimecres
18:20-19:20 Danza infantil (9-12 años) A Contar Mentiras 35€/mes
18:30-20:30 Sesión de respiración, yoga nidra, 

pranayamas
As. Samadhi -

18:30-21:00 Taller de telar Escuela Meme 40€/mes
19:00- 20:30 Taller de yoga Escuela Meme 20€/mes
19:00 Hatha ioga Centre Mompó -
19:15 Pilates Centre Mompó -
19:30-20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:20 Hatha ioga Centre Mompó -
20:30-21:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30 Pilates Centre Mompó -
20:30-21:45 Danza del vientre As. Samadhi -

(cont.)

TALLERS

>>

Dijous
20:30-22:00 Capoeira contemporánea Escuela Meme 25€/mes
20:30-21:45 Yoga dinámico As. Samadhi -
21:30-22:45 Danza contemporánea. Iniciación  A Contar Mentiras 35€/mes

Divendres
08:30-09:30 Meditación As.Samadhi -
10:30-11:30 Metodología desdoblamiento del tiempo, 

Alejandra Casado
As. Samadhi -

18:00-21:00 Taller de investigación y creación plástica Escuela Meme 40€/mes
18:30 Recuperació visual Centre Mompó -
19.30-20-30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:00 Cubba Centre Mompó -

Dissabte
10:00-14:00 Taller de grabado y estampación Escuela Meme 40€/mes

(cont.)

TALLERS

Troba més informació i segueix les actualitzacions diàries 
de tots els esdeveniments, activitats i tallers de Benimaclet

a la nostra pàgina web i xarxes socials!

vols entrar?

benimacletentra.org 
benimaclet.entra
benimacletentra

>>
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Dijous 1
20:00  Speak English! (consumición incl.) La Ola Fresca 5€
21:30 Jam Session Acústica. Improvisación musical Loca Bohemia -

Divendres  2
09:00-14:00 
18:00-21:00

Exposición “Casas Soñadas” (hasta el 30 de enero) MCP Arquitectura -

21:30 Carlos Gonzalbez y Juan Alegre Kaf Café -

Diumenge 4
11:00-16:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
19:00 Peña de Ernesto Urra Loca Bohemia -
19:30 Payaso Coscorrito L’Olegari  -
20:00 Jacob Helps AfroIrish Soul Café Cronopio -
20:00 Jornada de Malabares Fusionart -

Dissabte 3
20:00-24:00 28º Feria de diseño independiente   Fusionart -
21:30 Concierto: Sebastián & Elagua Fusionart -
21:30 Swing time-Paul Candau y Antonio Montaner Kaf Café -
21:30 Mad Pluma, reggae-rumba-soul Café Cronopio -
23:00 Sorteo de artesanías. Números a 1€ Fusionart -

Dilluns 5
19:00-02:00 Día de la cerveza ¡con montaditos! London -
19:30 ¡Tómate un vino y llévate una castaña! L’ Olegari -
20:00 Trivial Tulsa Café -
20:00 Paquito, experto cervecero London -

AGENDA

Dimarts 6
18:00 Roscón y chocolate casero. Hay premios Chico Ostra 2,30€
19:00-02:00 Cocktail day ¡ven a preparar cocktails con nosotros! London -
21:00 OpenJam Session Todos los estilos Café Cronopio -

Dimecres 7
17:30-18:15 Inici de grup de pilates Centre Mompó -
18:30-20:30 Yoga Nidra As. Samadhi 4€/5€
20:30 Intercambio de idiomas London -

>>

Dijous 8
18:00-19:30 Taller. Haz dulces con Olegari (Pastelería) L’Olegari 6€
19.30-21.30 Presentació de la convocatòria Concurs 

d’Idees per al Projecte del PAI de Benimaclet
CIM 5€

20:00 Speak English! (consumicion incl.) La Ola Fresca 5€
21:30 Bluesterapia con Nelo Kaf Café -
21:30-23:00 Jam Session Acústica. Improvisación musical Loca Bohemia -
21:30 Concierto Anna y Helena, covers con voz de mujer Café Cronopio -
22:00 Concierto del cantautor Marcelo Lemos enBabia -
22:30 Circuito Café teatro Jesús Arenas (consumició inc.) Tulsa Café 6€ 
22:30 Jam de Improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola -

AGENDA

Divendres 9
17:00-18:30 Taller  infantil d'arquitectura ‘construïm una barraca’ Apeu de carrer 10€
18:00-19:30 Xarrada: El ioga ocular Centre Mompó -
19:00-20:00 Xarrada: El que les cartes ens poden dir Centre Mompó -
19:00-01:00 Sonidos 60’s Tulsa Café -
19:00 Tube Chats Loca Bohemia -
19.30 Charla Taller autocuidado: menstruación, suelo pélvico 

y herramientas para el autocuidado
La Alegre Conchita 5€

20:00 “Metrosexual” Cia. Farfullit Teatre Teatre Lluerna 5/7€
20:30 Teatro: “La Joven del Vístula”, cía Camí de Nora Teatro Círculo -
20:30 Cenas con carta especial Al-Paladar -
21:30 Flamenco Kaf Kafé -
21:30-23:00 Concierto Marco Pompero Loca Bohemia -
21:30 Concierto Blood Brothers. Fusionart -
21:30 “El peligro de ir a merendar”Clown para Adultos Café Cronopio -

Dimecres 7
21:00 Degustación comida mexicana Tulsa Café 3€
21:00 Laboratorio Musical Café Cronopio -
21:30 Micro abierto para cantautores, poetas y versiones Kaf Café -
21:30 Soniquete. Flamenco Fusionart -
23:00 Ginclub, conoce la ginebra de la semana y sus secretos London -

(cont.)
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Dissabte 10
12:00 “Petita Massai” Cia. Contar i Crear Teatre Lluerna 5/7€
15:00-02:30 Fiesta V Aniversario del London! London -
17:00-19:00 Taller: Alessander Plat (técnicas base cocina taliana) L’Olegari  6€
17:30 Primera picaeta V aniversario London -
18:00 “Petita Massai” Cia. Contar i Crear Teatre Lluerna 5/7€
19:30 Concierto Le Tupee en V aniversario London London -
20:00 #Aperitiver, Tipos de Interés (consumisió inc.) Tulsa Café 4€ 
20:00  Sushi y quinto 2,50 €. Sólo sushi 1,50 € Chico Ostra -
20:30 “La Joven del Vístula” Cia. Camí de Nora Teatro Círculo -
20:30 Cenas con carta especial (reservar) Al-Paladar -
21:30 Noche de Swing Fusionart -
21:30 Segunda Picaeta V Aniversario London London -
21:30-23:00 Concierto Malvaloca. Flamenco Loca Bohemia -
21:30 Ferrán Asecas Kaf Café -
21:30 Esther Zecco, cantautora Café Cronopio -
23:00 V Aniversario London: Concierto 2 Animales London -

Diumenge 11
11:00-12:30 Taller infantil d’arquitectura “ciutat laberíntica” Apeu de carrer  10€
11:00-16:00  Let’st Brunch! La Ola Fresca  10€
12:00 “Petita Massai” Cia. Contar i Crear Teatre Lluerna 5/7€
19:00 Peña de Ernesto Urra. Loca Bohemia -
19:00 Inauguración Exposición  "Dualitat" de Artinwreck Café Cronopio -
20:00 Jornada de Malabares Fusionart -
20:30 “La Joven del Vístula” Cia. Camí de Nora Teatro Círculo -

Dilluns 12
15:30-16:30 Zumba, a suar, ballar i gaudir! Centre Mompó  -
17:00 -18:30 Constel·lacions familiars Centre Mompó  -
19:00-02:00 Dia de la cerveza ¡con montaditos! London -
20:00 Trivial Tulsa Café -
20:00 Paquito, experto cervecero London -
21:30 Club de cine presenta “ la sal de este mar” Kaf Café -

Dimarts 1 3
10:00 -11:20 Inici de grup de hatha iòga Centre Mompó -
19:00-21:00 Aprén a pintar paisatjes en acrílic (part 1) El L. de la Rana 30€
19:00-02:00 Cocktail day London 5€
19:00 Taller de automaquillaje (plazas limitadas) Itamora -
19:30- 20:30  Inici de grup de pilates Centre Mompó -
19.30 Charla Taller: orgasmos y compañía La Alegre Conchita 5€
20:30 Exp. Estética o ética, Señor Mapache Chico Ostra -
21:00 OpenJam Session. Abierta y Acústica Café Cronopio -
21:30 Micro abierto. cantautores poetas y versiones Kaf Café -

Dimecres 14
17:30-18:15 Sessió oberta de iòga per a xiquets 3 a 5 Centre Mompó -
19:00-21:00 Micromiércoles: Cuentacuentos para toda la familia Café Cronopio 2€
18,30-20,30 Respiración Consciente y Conectada As. Samadhi 4/5€
19:00 Aprén a pintar paisatjes en acrílic (part 1) El L. de la Rana 30€
20:20 - 21:30 Inici de grup de hatha ioga Centre Mompó -
20:30 Intercambio de idiomas London -
21:00 Degustación comida japonesa (8 p de sushi) Tulsa Café 3€
21:00 Laboratorio Musical Café Cronopio -
21:30 Maxi Tissot: “Como gato a los menudos, un 

espectáculo de folk”
Kaf Café -

21:30 Supernova - Tributo a Oasis Fusionart -
21.30- 23:00 Cinema en valencià “Dragon Ball Z” CIM -
22:30 Circuito Café Teatro Manu Górriz (consumició inc.) Tulsa Café 6€
22.30 Chimichangs comedy band ¿espectáculo o concierto? La Gramola -
23:00 Ginclub, conoce la ginebra de la semana y sus secretos London -

Dijous 15
15:30- 16:30 Inici de grup de pilates Centre Mompó -
18:00-19:30 Taller: Cocina del mundo con Olegari L’Olegari 6€
19:00-21:00 Aprén a pintar paisatjes en acrílic (I) El L. de la Rana 30€
20:00 Speak English! (consumición incl.) La Ola Fresca 5€
20:30 Degustación de cerveza artesanal: cerveza y tapa Chico Ostra 3,50 €
20:30 -21:30 Inici de grup de zumba Centre Mompó -

>>

AGENDA AGENDA
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Divendres  16
17.00-20.00 Aprende a usar la maquina de coser I Esperanzarecicla 23€
17:00-18:30 Taller infantil d’arquitectura “construïm un palafito” Apeu de carrer 10€
18:00 Inspirarte: Taller de arte familiar. De 3 a 99 años E. Idees Creatives 2€
18:00 - 20:00 Inici de la formació de tarot Centre Mompó 59€
18:30- 19:30 Xarrada: El ioga ocular Centre Mompó -
19:00-01:00 Sonidos 60’s Tulsa Café -
19:00-21:00 Samadhi Time. Actividad por confirmar. As. Samadhi 4/5€
19:00-21:00 Aprén a pintar paisatjes en acrílic (part 2) El L. de la Rana 30€
19:00 Tube Chats Loca Bohemia -
20:00 “37 Contes Sufuzens i nasrudínics” Cia. Llorenç Giménez Teatre Lluerna 5/7€
20:00 Charla presentación Taller Intensivo 

Autoconocimiento Corporal y suelo pélvico
La Alegre 
Conchita

-

20:30 “La Joven del Vístula” cía Camí de Nora. Teatro Círculo -
20:30 Cenas con carta especial (reservar) Al-Paladar -
21:30 Reina Roja (ex saudade) Kaf Café -
21:30-23:00 Concierto Planxadell, Calabuig i Mariscal fan Manel Loca Bohemia -
21:30 Noche Urbana Fusionart -
21:30 Noche Humor:Terapia Colectiva.Teatro Circo Espiral Café Cronopio -

Dissabte     17
9:30-11:30 Escritura Creativa. Taller I As. Samadhi 15€
10.00-13.00 Aprende a usar la maquina de coser I. Esperanzarecicla 23€
12:00-14:00 Escritura Creativa. Taller I. As. Samadhi 15€
17:00- 20:00 Constel·lacions familiars Centre Mompó 15€/ 65€
17:00 - 19:00 Taller: Alessander Plat (técnicas base cocina Italiana) L’Olegari 6€ 
18:00 “Faules de faula” Cia. Llorenç Giménez Teatre Lluerna 5€/7€

Dijous 15
21:30 Felah Mengus acústico Kaf Café -
21:30 - 23:00 Jam Session Acústica. Improvisación musical. Loca Bohemia -
21:30 “Turia Swing Project” Jazz Manouche Café Cronopio -
22:00 Cotolí y Belmonte en concierto enBabia -
22.30 Jam de Improvisación. teatro de humor improvisado La Gramola -
23:00 Acústico Jay&Dave London -

(cont.)

>>

Diumenge 18
11:00-16:00 Let’st Brunch! La Ola Fresca 10€ 
12:00 “Faules de faula” Cia. Llorenç Giménez Teatre Lluerna 5/7€
18:00 “Faules de faula” Cia. Llorenç Giménez Teatre Lluerna 5/7€
20:00 Sinestesia sin Anestesia El club de los poetas 4€
19:00 Peña de Ernesto Urra Loca Bohemia -
20:00 Jornada de Malabares. Fusionart -
20:30 “La Joven del Vístula” cía Camí de Nora Teatro Círculo -

Dilluns 19
17:30- 19:00 Xarrada  “Reiki com a forma d’entendre la vida” Centre Mompó - 
19:00-02:00 Dia de la cerveza, con montaditos! London -
20:00 Paquito, experto cervecero London - 
20:00 Trivial   Tulsa Café -
21:00 Los lunes al sol naciente: cena japonesa Chico Ostra 12€
21:30 Club de cine presenta “Barcelona Barja” Kaf Café -

Dimarts 20
09:30 -10:30 Inici grup de zumba Centre Mompó - 
18:00- 19:00 Thai-txí, sessió especial oberta Centre Mompó -
19:00-02:00 Cocktail day, ven a preparar cocktails con nosotros! London 5€
21:00 OpenJam Session Todos los estilos Café Cronopio - 
21:30 Micro abierto para cantautores poetas y versiones Kaf Café -

Dissabte     17
18:00 Taller Jurídico: Plan de Parto Respetado y Derechos 

del niño hospitalizado
Café Cronopio 10€

20:00 Sinestesia sin Anestesia El Club de los Poetas 4€
20:00  #Aperitiver, Holy Paul (1ª consumició inc) Tulsa Café 4€
20:30 “La Joven del Vístula”, cía Camí de Nora Teatro Círculo -
20:30 Cenas con carta especial (reservar) Al Paladar -
21:30 Especial de Micro abierto Andrés Calamaro Kaf Café -
21:30-23:00 Concierto Perdidos. Loca Bohemia -
21:30 Teatro: “Manual del Perfecto Vanguardista” Café Cronopio -
21:30 Nuit Français Fusionart -

(cont.)

AGENDA AGENDA
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Dimecres 21
17:30 Micromiércoles! Cuentacuentos Café Cronopio 2€ 
18:30-20:30 Yoga Nidra As. Samadhi 4/5€
20:30 Intercambio de idiomas London -
21:00 Degustación comida brasileña Tulsa Café 3€ 
21:00 ‘Laboratorio Musical’ Café Cronopio -
21:30 Recamara Pablo Monleón y Raul Rabadan Kaf Café -
21:30 Mona Grup (Copla feeling) Fusionart -
23:00 Ginclub, conoce la ginebra de la semana y sus secretos London -

Dijous 22
18:00-19:30 Taller: Haz dulces con l’Olegari (Pasteleria) L’Olegari 6€ 
19:00-21:00 Degustacíon de quesos y vinos italianos La Búfala 10€
20:00 Speak English! (consumicion incl.) La Ola Fresca 5€
21:00 Los subasteros:  subasta de objetos vintage Chico Ostra - 
21:30 Ona Nua, homenaje a la música de Spinetta Café Cronopio -
21:30-23:00 Jam Session Acústica. Improvisación musical Loca Bohemia -
21:30 Marcos Pompero - canción de autor Kaf Café -
21:00 - 22:30 Concierto L’Olegari -
22:00 Vicent Colonques Trío Jazz en concierto enBabia -
22:30 Circuito Café Teatro - Teatro Indigesto (consumició in.) Tulsa Café 6€
22.30 Jam de Improvisación La Gramola -
23:00 Acústico: De Sobremesa London -

Divendres 23
17.00-20.00 Aprende a usar la maquina de coser II Esperanzarecicla 23€ 
17:00-18:30 Taller infantil d’arquitectura  “el refugi dels pigmeus” Apeu de carrer  10€
18:30-20:00 Inici de la formació de ioga ocular Centre Mompó 90€
19:00-01:00 Sonidos 60’s Tulsa Café - 
19:00 Tube Chats Loca Bohemia -
20:00 Inauguració exp. “Open Colors” María Martínez El L. de la Rana -
20:00 Concert Pelandruska Teatre Lluerna 5/7€
20:30 Cenas con carta especial (reservar) Al-Paladar -
21:30 Concierto Silaltón III Fusionart -
21:30-23:00 Concierto MESTIZando la fusión infinita. Loca Bohemia -

>>

Divendres 23
21:30 Oh,Foll Amor! “Viatger que s´extravia” Kaf Café -
21:30 Cena-Show con Magic Dexter, mágia en vivo! Café Cronopio -

Dissabte 24
10:00-14:00 Taller de massatge: peus i cames  Centre Mompó 19€ 
11:00-12:30 Taller infantil d’arquitectura “un refugi a la selva” Apeu de carrer 10€
17:00-19:00 Taller: Alessander Plat (técnicas base cocina Italiana)  Olegari 6€
18:00 Presentació: Benimaclet Entra, la teua guia del barri CIM - 
18:00 “Ánimanimal” Cia. Rafa El Barreter Teatre Lluerna 5/7€
18:00 Yoga en Familia Fusionart 6€
20:00 Teatro: ¿Qué hace un niño encerrado en el ático? El Club de los Poetas 4€
20:00 #Aperitiver, Aullido Atómico (consumició inc.) Tulsa Café 4€
20:00-22:00 Concierto SwordFish. Folk-Pop Loca Bohemia -
20:30 Cenas con carta especial (reservar) Al-Paladar  -
21:30 Noche Africana Fusionart -
21:30 Acústico Daniel higiénico (anticipada) Kaf Café 10€
21:30 Susana y yo Café Cronopio -

Diumenge  25
11:00-16:00 Let’st Brunch! La Ola Fresca 10€ 
12:00 “Ánimanimal” Cia. Rafa El Barreter Teatre Lluerna 5/7€
13:00-15:00 Brunch: Barra libre   Chico Ostra 5€
18:00 Ánimanimal” Cia. Rafa El Barreter Teatre Lluerna 5/7€
19:00 Peña de Ernesto Urra Loca Bohemia -
20:00 Teatro: ¿Qué hace un niño encerrado en el ático? El Club de los Poetas 4€
20:00 Jornada de malabares Fusionart -

(cont.)

Dilluns 26
10:00-11:30 Xarrada: El ioga ocular Centre Mompó - 
19:00-02:00 Dia de la cerveza, con montaditos! London -
20:00 Trivial   Tulsa Café -
20:00 Paquito, experto cervecero London - 
21:30 Club de cine: València necesita una cançó Kaf Café -

AGENDA AGENDA
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Dimarts 27
11:00-12:30 Entrenament cerebral Centre Mompó 9€ 
17.00-20.00 Taller de Soutache. Esperanzarecicla 23€
19:00-02:00 Cocktail day, ven a preparar cocktails con nosotros! London 5€ 
19:00-21:00 Iniciació al retrat amb carbonet (Part 1) El L. de la Rana 30€ 
21:00 OpenJam Session Todos los estilos Café Cronopio -
21:30 Micro abierto para cantautores poetas y versiones Kaf Café -

Dimecres 28
17:30 Micromiércoles! Cuentacuentos para toda la familia Café Cronopio  2€ 
18:30-20:30 Respiración Consciente y Conectada As. Samadhi 4/5€
19:00-21:00 Iniciació al retrat amb carbonet (II) El L. de la Rana 30€ 
20:30 Intercambio de idiomas London -
21:00 Degustación comida japonesa (8p. de sushi) Tulsa Café 3€ 
21:00 Laboratorio Musical Café Cronopio -
21:30 The Moneymakers” (Swing, Blues & Jazz Standards) Fusionart -
21:30 Danza y performance con Noelia Arcos Kaf Café -
22.30 Suay. Rocío Muñoz, Roberto Molina y Javier Salazar La Gramola -
23:00 Ginclub, conoce la ginebra de la semana y sus secretos London -

Dijous 29
17:30-18:25 Sessió oberta especial de ioga (7-10 anys) Centre Mompó -
18:00-19:30 Taller: Cocina del mundo con Olegari L’Olegari 6€
19:00-21:00 Iniciació al retrat amb carbonet (Part 1) El L. de la Rana 30€ 
20:00 Speak English! (consumicion incl.) La Ola Fresca 5€
21:30-23:00 Jam Session Acústica. Improvisación musical Loca Bohemia -
21:30 Isaac Miguel – canción pop acústico Kaf Café -
21:30 Ital Erik en directo! Reggae/HipHop/Raggamuffin Café Cronopio -
22:00 Felah Mengus. Concierto de Folk Mediterráneo enBabia -
22.30 Jam de Improvisación. Teatro. La Gramola -
22:30 Circuito Café Teatro con Toni Pons (consumició inc.) Tulsa Café 6€
23:00 Acústico: Abril London -

Dissabte 31
10:00-14:00 Iniciació Reiki I Centre Mompó -
16:00-20:00 Iniciació Reiki I Centre Mompó -
17:00-19:00 Taller: Alessander Plat (técnicas base cocina Italiana) L’Olegari  6€ 
17:00 Cook, bake&speak English: Healthy food La Ola Fresca 12€
18:00 “Ánimanimal” Cia. Rafa El Barreter Teatre Lluerna 5/7€
20:00 #Aperitiver, acústico de Gener (consumició inc.) Tulsa Café 4€
20:30 Cenas con carta especial (reservar) Al-Paladar -
20:30 ‘PussyKoan’ Cía La Subterránea. Madrid/Valencia Teatro Círculo -
21:30-23:00 Concierto Alejandro Fuentes y Walter Rodriguez Loca Bohemia -
21:30 Auténtico Blues con Danny Boy & Raoul T-Bonski! Café Cronopio -
21:30 Slam poetry VLC-slamer invitada Laura Sam Kaf Café
21:30 Jamaican Night Fusionart -

Divendres 30
16:30-20:30 Iniciació Reiki Centre Mompó 95€
17:00-20:00 Aprende a forrar zapatos de niña Esperanzarecicla  43€ 
17:00-18:30 Taller infantil d’arquitectura “construïm un tipi” Apeu de carrer   10€ 
18:00 Cuentacuentos Espai Idees Creatives 2€
19:00 Club de Lectura/Tertulia Literaria Café Cronopio -
19:00-01:00 Sonidos 60’s Tulsa Café -
19:00-21:00 Iniciació al retrat amb carbonet (II) El L. de la Rana. 30€ 
19.30 Charla Taller Creatividad Erótica La Alegre Conchita 5€
20:00 “El Dany que fa el tabac” Cia. Horabaixa Teatre Lluerna 5/7€
20:30 ‘PussyKoan’ Cía La Subterránea. Teatro Círculo -
20:30 Cenas con carta especial (reservar) Al-Paladar -
20:30 Cena con cata Al-Paladar -
21:30-23:00. Concierto Max Russo Loca Bohemia -
21:30 Acústico de Planxadell, Calabuig, Mariscal i Romani Café Cronopio
21:30 Flamenco con Isabel Julve y Kike Naval Kaf Café -
21:30 Concierto: Antonio Selfa y Gloria Aleza Fusionart -

AGENDA AGENDA
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A Contar Mentiras
Escola de dansa

Si véns a comptar mentides és perquè no 
busques una escola de dansa clàssica, con-
temporània, infantil i de pilates estricta, 
de poses i manierismes. És perquè treba-
lles amb rigor i dedicació. És per parlar 
amb Santi. És per deixar la bici dins. És 
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i 
als teus pares. És perquè saps que ce-
deixen l’espai com a residència artística. 
És perquè reivindiques tot allò que una 
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal 
com eres.

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30 
685463757
acontarmentiras.com

LLOCS

Al-Paladar
Taverna i take away

Sembla que en Al-Paladar han encertat 
amb la recepta per a fer que es detinga 
el temps. Els responsables de tal desco-
briment són Dario, María i Lorena. Tres 
persones amb tres principis, un objectiu 
i un secret. Els seus principis: el respecte 
al medi ambient, la proximitat i la quali-
tat del producte. El seu objectiu: menjars 
sans, casolanes, saboroses, assequibles per 
a totes les butxaques. I el seu secret: pro-
ductes ecològics, de temporada i coccions 
lentes.

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dj 8:30-20 Dv+Ds 10-22 Dg 10-17
963389339
facebook.com/AlPaladar
al-paladar.com

Apeu de Carrer
Estudi i taller d´arquitectura

En una època on la construcció es troba 
en baixes hores, apareix una forma dife-
rent de fer arquitectura. Apeu de Carrer 
és un col·lectiu d’arquitectes que aposta 
per fer arribar a la gent una nova manera 
de pensar l’espai i la ciutat. Volen que els 
més xiquets juguen i es diverteixen amb 
la ciutat, amb dissenyar i dibuixar cases 
fantàstiques, laberints imaginaris, ciutats 
en els núvols o en la mateixa selva. Unes 
arquitectes diferents, molt a prop nostre, 
a peu de carrer.

C/ Músic Hipòlit Martínez, 11
Dv 17-18:30h Ds 11-12:30h
963724580
facebook.com/apeudecarrer
apeuarquitectes.wix.com

LLOCS

La Alegre Conchita
Projecte educatiu i sexològic

La Alegre Conchita, naix per a ocupar un
buit, per a dissipar els tabús entorn d’una
qüestió fonamental: la sexualitat.
Estem en un lloc diferent, on tant hòmens
com dones poden trobar-se a si mateixos.
Elena i Raquel, dues sexòlogues i edu-
cadores socials, regenten aquest singular 
lloc on no falta la confiança, l’humor i les 
ganes d’ajudar a superar pors i prejuís. Un 
lloc on la gent és més feliç, més alegre, 
com la protagonista de la famosa cançó: 
La Viuda Conchita.

C/ Sant Esperit, 8
Dl-Dv 10:30-14h 17-21h Ds 11-14h 
655641515
facebook.com/la.a.conchita
laalegreconchita.com
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Caixa Fosca
Estudi creatiu

Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no preguntar-se: 
Què és aquest lloc? Caixa Fosca? Però,
si està ple de llum! 
A l’altra part del vidre, dues persones tre-
ballen intensament, mà a mà, són Julia i 
Sven. Dues persones que han vingut de 
molt lluny però que han trobat a Benima-
clet sa casa i sa família. La seua professió: 
la fotografia, la fotografia humana, aque-
lla que extrau de la gent el que hi ha al 
seu interior.

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h 
646258992
facebook.com/caixafosca
caixafosca.com

La Búfala
Restaurant napolità

La Búfala és més que un restaurant, més 
que una pizzeria, és un lloc que et trans-
porta a una altra part del món. En el me-
diterrani conviuen moltes cultures, molts 
sabors i olors. 
En entrar ací viatgem a Nàpols, lloc que 
va veure nàixer a la pizza i a Ernesto el 
seu cuiner. De totes les pizzes, ell prefereix 
la clàssica, la genuïna, la pizza Margarita; 
amb la mozzarella de búfala, la tomaca de 
les faldes del Vesuvi i la coronació de fulls 
d’alfàbega.

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 14
Dx-Dl 13-00h
960064709
facebook.com/labufalabenimaclet

Centre Mompó
Teràpies naturals

Pere Mompó, de Sueca, després d’anys 
com a mecànic va veure que ell no estava
destinat a reparar màquines i aparells. 
Amb 21 anys ho va veure clar i va fer de 
la seua missió en la vida, arreglar a les 
persones, alliberar-les de les seues preo-
cupacions, angoixes i malalties. Tot això 
a base de teràpies naturals, massatges, os-
teopatia, ioga, pilates... Pere i el seu equip 
ho tenen clar: les persones poden curar-se 
a si mateixes, en les seues mans està el fet 
de sentir-se millor dia a dia.

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10h-14h, 15h-20h Ds 10h-14h
961132051
facebook.com/centremompo
centremompo.es

LLOCS

Café Cronopio
Café-llibreria

Què és un cronopio? És una paraula in-
ventada per Julio Cortázar. Descriu un 
tipus de personatge a contracorrent de 
la societat. Els que arriben tard, els que 
perden les coses i les troben, els que els 
agrada la música, els llibres, els que pre-
fereixen viure un record que estar darrere 
d’una càmera de fotos. Cortázar entenia 
què era perquè es va passar la vida inten-
tant ser u. Potser, a Laura li passa el ma-
teix. Dia rere dia, intenta viure vivint. Ser 
un cronopio.

C/ Baró de Sant Petrillo, 46
Dm-Dx 17-00 Dj-Ds 17-1:30 Dg 17-23
960641717
facebook.com/CafeCronopio 
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C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h,  Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960719944
facebook.com/chicoostra
chicoostra.com

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
963691703
facebook.com/cimbenimaclet
cimbenimaclet.com

Chico Ostra
Café-llibreria

Raquel no s’ha convertit en un llit com la 
xica de La Melancòlica Mort del Xic Ostra 
de Tim Burton, però ha aconseguit que el 
seu lloc, una cafeteria-llibreria a Benima-
clet, siga com una novel·la. La proporció 
allargada del local fa que anem capítol a 
capítol descobrint històries i anècdotes. 
Nosaltres, per la nostra banda, llegim 
aquesta novel·la línia per línia per les 
seues prestatgeries. Prenem una copa de 
vi assentats, comptant les nostres pròpies 
històries.

Centre Instructiu Musical
Escola de música

El Centre Instructiu Musical de Benima-
clet és una societat centenària que acull 
moltes agrupacions lligades totes a la 
música en l’històric barri de Benimaclet. 
El cor, la banda simfònica, l’orquestra ju-
venil, la Big Band són algunes d’elles. El 
CIM té una missió en el barri molt im-
portant: articular la vida social dels veïns 
i les veïnes.  
La seua història i la seua agenda, molt am-
pla d’esdeveniments fan d’aquest espai el 
verdader cor del barri.

Arribem a un baix en un carrer de Beni-
maclet. Obrim la porta, l’obra va a co-
mençar.  
Trobem a Fran, qui interpreta molts pa-
pers en aquesta obra: professor, actor, 
director, relacions públiques, psicòleg... 
Regent d’un lloc per a la investigació en 
les arts escèniques. Una escola de teatre, 
dansa i teatre infantil. Un teatre obert 
a tothom. Però sobretot, un lloc que es 
rebel·la contra el que està establert en la 
cultura. Un lloc on la gent somnia.

C/ Germans Villalonga
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds+Dg 20h 
625995009
facebook.com/El-Club-de-Los-Poetas

LLOCS

Fred, pluja i presses. Tanmateix, el meu 
rellotge es va aturar. Willy Crook em va 
tranquil·litzar. Vaig recordar el sabor del 
formatge payoyo i vaig escoltar un acústic 
molt tranquil. Vaig gaudir de la compan-
yia d’un amic. En la taula havia aparegut 
una llum sense adonar-me. Vaig mirar un 
rellotge tancat en una gàbia. Marcava les 
dotze i estava parat. Temps contingut, 
quiet, detingut. Hora d’inicis, de finals, 
de canvis i jo estava perdudament, en 
Babia.

C/ Rafael Tramoyeres, 6
Dm-Dg: 19-1:30h 
617360060
facebook.com/gentenbabia

El Club de los Poetas
Escola de teatre

enBabia
Café i pauses
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Espai Idees Creatives
Activitats infantils

Eva ho tenia clar. Per començar volia ser la
seua pròpia cap i per altra banda estimava
molt als xiquets i tot el seu món infantil.
Des de fa 18 anys porta organitzant i tre-
ballant perquè totes les persones, siguen 
adultes o xiquetes, juguen, aprenguen i 
s’ho passen bé. Un lloc on tot té cabuda:
aniversaris, contacontes, tallers creatius, 
activitats compartides... tot pensat per a 
tota la família. Un lloc on la creativitat i 
les idees es porten al límit. Un lloc perfec-
te per a ser xiquet o tornar a ser-ho.

C/ Músic Magenti, 3
Dl-Dv 17-20h
963933667
facebook.com/espai-idees-creatives
espai.biz

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

Escuela Meme és un lloc on tot és possi-
ble. Un projecte d’autogestió que pretén 
apropar l’ensenyament dels oficis i de la 
cultura a totes les edats i gèneres. Una 
antiga alqueria, que feia 20 anys que es-
tava abandonada, és l’espai recuperat per 
aquest digne objectiu. Mà a mà, els seus 
socis han aconseguit crear una escola que 
vol ser diferent, que vol transmetre els 
valors socials i l’aprenentatge intergenera-
cional. Un lloc perfecte per aprendre en 
llibertat. 

C/ Poeta Ricard Sant Martí, 17
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook.com/escuelameme.benimaclet
escuelameme.com

Esperanzarecicla
Costura i artesania

Esperanza va veure la necessitat de rein-
ventar-se, de reciclar-se a si mateixa.
Després de treballar per a altres empreses 
tèxtils va donar el pas, obrir el seu propi 
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanza Recicla s’aposta per l’arte-
sania, pel treball fet a mà, pel reciclatge, 
la reutilització i la reducció material. És 
un lloc únic en tot el barri per qualsevol 
persona que vullga aprendre el que Espe-
ranza sap: costura, teixir, indumentària 
valenciana...

C/ Viver, 8
Segons Activitat
963615598
facebook.com/pages/Tiempo-de-Cos-
tura-Esperanzarecicla

Fusionart
Associació cultural

Emanuel va emprendre un viatge per tota
Europa. No coneixia València. Però quan 
va arribar es va enamorar de les seues acti-
vitats, de la platja, de les seues cases ocu-
pades, iniciatives autogestionades, i sobre-
tot de la seua tranquil·litat. Buscava un 
lloc per realitzar el seu projecte, Fusionart 
i el va trobar, un gran lloc a Benimaclet. 
Va començar a llevar tot el que sobrava. I 
finalment va quedar un gran espai per a 
nits temàtiques, menjars populars, música 
i moltes coses més.

C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
961939515
facebook.com/fusionartespacio

LLOCS
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La Gramola
Café-bar

Passem front un cantó del barri de Beni-
maclet. Ens aguaitem tímidament a una 
finestra. Veiem gent somrient, parlant, ju-
gant... sobre les taules, les diferents mans 
de la gent. 
Obrim la porta i Noemí ens invita a 
prendre seient. Després ens dóna la carta 
amablement. 
Prenem finalment una cervesa d’importa-
ció de les moltes que ofereix, un mojito 
elaborat amb una tipus propi de sucre i 
un gintònic, especialitat de la casa.

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660829084
facebook.com/lagramola

Itamora 
Perruqueria

La història es repeteix, alguns somnis, 
encara que no ho pareguen, es fan reali-
tat. Claudia sempre havia tingut un, ser 
propietària de la seua pròpia perruqueria. 
Per això, quan Claudia obri la porta 
d’Itamora a un client, no veu uns cabells 
a pentinar, a tallar o a rentar, veu una 
persona que recorre a ella, que li demana 
ajuda, assessorament. Veu una persona 
que vol ser ella mateixa, que vol mirar-se 
a l’espill orgullosa i eixir cada matí valenta 
de sa casa.

Avd. Primat Reig, 109
Dl 14-22 Dm+Dj 9-18 Dx 14-22 
Dv+Ds 9-21
961145007
facebook.com/itamora.peluqueras

LLOCS

Kaf Café
Café literari

El nom d’aquest  singular café literari, 
inevitablement ens invita a recordar a 
l’autor xec Franz Kafka. La Metamorfosi, 
Die Verwandlung, correspon en la nostra 
llengua a canvi, transformació, conver-
sió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café 
de Benimaclet. Ha aconseguit canviar, 
transformar, convertir un humil local en 
un café on la pintura, la fotografia, el de-
bat, la poesia i la música s’eleven a la seua 
màxima expressió.

C/ Arquitecte Arnau, 16 
Dl-Ds 18-1:30h
961131706
facebook.com/kafcafebenimaclet

El Lienzo de la Rana
Tenda de belles arts

Poques tendes de belles arts tenen el ma-
teix compromís que aquesta té amb els 
artistes, estudiants i aficionats a l’art. 
Un lloc on no tan sols trobaràs molts 
colors, pinzells, marcs, cartolines i una 
ampla varietat de papers en diverses gran-
dàries. 
Si no que també trobaràs un tracte ama-
ble i proper. Trobaràs a Francisco, fuster 
de professió, qui et farà el bastidor a me-
sura que necessites. I al fons, ‘la Charca’ 
un espai d’exposicions obert a tothom.   

C/ Arquitecte Arnau, 39
Dl-Dv 10-14h 16:30-20:30h 
Ds 11-14h 17-19:30h
 962050660
facebook.com/El-lienzo-de-la-rana-II
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Loca Bohemia
Café-bar

La història d’aquest lloc comença en  l´a-
llunyada Argentina. D’allí són Eliana, 
una verdadera enamorada de la música, 
toca la guitarra des que té 7 anys, i Ro-
mina, que el que vol és que el seu lloc siga 
com el seu saló. 
Entre les dos han aconseguit el lloc per-
fecte per la gent boja per la música en di-
recte. On els músics i el públic es troben 
com a casa. On la improvisació sempre té 
cabuda. On una cançó del gran Jimi Hen-
dryx sempre és benvinguda.  

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
963266613
facebook.com/locabohemiacafebar

London
Café i cerveses

Quan una persona entra en el London en-
tra en un lloc on fer còctels és una qüestió 
molt seriosa. Sergio, sempre darrere de la 
barra, és capaç de mirar als teus ulls i pre-
parar la beguda perfecta per a tu. Darrere 
d´ell trobem una varietat espectacular de 
begudes de tot el món, cerveses nacionals 
i d’importació, més de 300 marques que 
fan del seu negoci, el London, un lloc 
únic. Begudes de campionat que et faran 
experimentar noves i suggerents sensa-
cions.

C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687079434
facebook.com/cafelondonbenimaclet

LLOCS LLOCS

MCP Arquitectura
Estudi d´arquitectura

Fa 4 anys, una tragèdia marca l’inici d’un 
nou projecte per a Manuel Cerdà, Maria, 
la seua veïna falta. És aleshores quan ad-
quireix la seua casa i aquesta comença a 
transformar-se en Multicultural Project. 
No és tan sols un estudi d’arquitectura, 
ja que exposicions d’art, fotografia, ar-
quitectura i conferencies conviuen amb 
maquetes i dibuixos. 
Han canviat moltes coses però aquesta 
continua sent la casa de Maria. Una casa 
oberta a tothom. 

C/ Rambla, 16
Dl-Dv 9-14h 17-21h
963911339
mcparquitectura.com

L’Olegari
Pizzeria

Quan un entra en l’Olegari, no està en-
trant en una pizzeria, està entrant en 
un gran saló d’una casa. Un lloc on la 
informalitat és sinònim de comoditat. 
En aquest gran saló les pizzes no paren 
d’eixir, tot està pensat i al mateix temps 
tot està en mans de l’atzar. Quines pizzes 
ens portaran? Hi ha més de 25 tipus! To-
tes elles fetes amb la mateixa dedicació, 
respectant la recepta original a base de 
llevat mare, farines italianes i productes 
frescos i de temporada.   

C/ Músic Hipòlit Martínez, 8 
Dl-Dg 16-1:30h
653222681
facebook.com/olegari.benimaclet
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Samadhi
Associació de salut integral

Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic, 
mental i espiritual al qual trobes la unió 
de tu mateix amb l’univers. No sabem 
realment si podrem trobar el Samadhi al-
guna vegada, el que sí que sabem és que 
Nuria i Sara s’han unit perquè nosaltres 
trobem el benestar físic, mental i emocio-
nal més gran possible. Per això proposen 
una gran quantitat d’activitats com ioga, 
pilates, massatges, teràpies bioenergèti-
ques, neuroemocionals... 
Tot, perquè et trobes en pau.   

C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669498520 - 615153328
facebook.com/asociacionsamadisaludintegral

La Ola Fresca
Delicafé

Helen va arribar gràcies a la vela, gràcies a 
la mar. El seu somni, la seua cafeteria, no 
podia anomenar-se d’una altra manera: 
La Ola Fresca. Primer va trobar un xicotet
local i el va pintar de vius colors. A ell van 
arribar les teteres, les tasses blanques i de 
colors. Més tard, les cerveses artesanals i 
els menjars ecològics. Després, els llibres, 
per a xiquets i per a adults, les plantes i 
els espills, les cadires i les taules de fusta. 
Finalment, arribaren els fidels clients, els 
seus veïns, els seus amics.

C/ Músic Magenti, 11
Dm-Dv 10-22 Ds 10:30-16:3018-20 
Dg 11-20h 610026305
facebook.com/laolafresca
laolafresca.com

LLOCS

Teatro Círculo
Teatre

El cercle és una figura constituïda per in-
finits punts que equidisten d’un centre. 
Una forma inclusiva i igualitària. Així és 
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Cen-
trat en produccions pròpies que volen 
rescatar el millor del teatre del segle XX, 
aquell que aposta pel compromís social. 
Diversos autors són els referents de la 
seua trajectòria i forma de ser d’aquesta 
companyia i teatre: Becket, Pessoa, Gar-
cía Márquez, Benedetti, Pasolini... moltes 
d’elles adaptades i versionades. 

C/ Prudenci Alarcó i Mateu, 3
Segons programació
963922033
facebook.com/teatro.circulo
teatrocirculo.com
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LLOCS

Tulsa Café
Café-bar

Una antiga casa guarda un xicotet secret, 
un lloc on la música retrocedeix dècades. 
Un lloc de reunió per als amants de la 
música rock, del power pop i dels anys 60. 
Des de fa ja 15 anys aquesta cantonada 
roja de Benimaclet no ha canviat quasi. 
Nosaltres i els seus regents, Raúl i José, no 
ens imaginem aquest lloc, el Tulsa,  fora 
de Benimaclet. Un lloc on s’aposta per 
la música i també per les activitats com 
el trivial, els concerts en petit format i el 
café-teatre.

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679932627
facebook.com/tulsacafeperfil

Teatre Lluerna
Teatre de titelles

Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys 
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de ti-
telles en valencià. La lluerna, la cuca de 
llum, és un puntet de llum en la foscor, 
una verdadera declaració d’humilitat. I 
malgrat tot, en aquest teatre ocorren ver-
daders miracles, un tros de fusta i tela, de 
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la per-
sona que mou i fa el so d’un titella sem-
bla que desapareix. El Teatre Lluerna, on 
mons fantàstics i històries impossibles es 
fan realitat.

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12h, 18h
9638999389
facebook.com/pages/Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
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A contar mentiras
Al-Paladar
La Alegre Conchita
Apeu del carrer
La Búfala
Caixa Fosca
Café Cronopio
Centre Mompó
Centre Instructiu Musical (CIM)
Chico Ostra
El Club de los Poetas
EnBabia
Escuela Meme
Espai Idees Creatives
Esperanza Recicla
Fusionart
La Gramola
Itamora Peluqueras
Kaf Café
El Lienzo de la Rana
Loca Bohemia
London
MCP Arquitectura
L’Olegari
La Ola Fresca
Asociación Samadhi
Teatre Lluerna
Teatro Círculo
Tulsa Café
Amic Gos
Carabasser
Carabasseta
Cotó
Farmacia San Petrillo
Gaia
Gioconda
Shen Yi
Suerte Loca
Tienda de Bofi
Vuelta de Tuerca
Wheels Tattoo
Benimaclet Conta
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