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Hola!
Tens entre les teues mans el quart número de Benimaclet Entra, la teua guia del
barri.
En aquesta revista podreu trobar articles,
entrevistes, art, històries, iniciatives socials i notícies relacionades amb Benimaclet i també una completíssima agenda i
tallers per a descobrir i gaudir del barri.
No et perdes cap esdeveniment!
Xicotets comerços i xicotetes persones
que units es fan grans. Això és aquesta

revista: Una plataforma per a unir forces,
per a proposar, debatre, dinamitzar el
barri i poder oferir activitats culturals de
manera conjunta.
Està dedicada amb amor a les persones
que fan d’aquest projecte una realitat mes
a mes i a tots els veïns i veïnes que treballen cada dia per a fer aquest barri un lloc
més bonic, complet i interessant.
Benimaclet: Tots els colors, totes les
cultures.
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V369-2015
Equip Benimaclet Entra
Julia Reoyo
Sven Schwinning
Fernando Carranza
Manuel P. Bernat
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benimaclet.entra
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Benimaclet és un barri on gaudir de
l’oci també és respectar el descans dels
veïns, les veïnes i l’espai públic.
Descans i oci poden conviure.
Gràcies a tots!
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Malota

Il·lustradora. Portada número d’abril
Il·lustradora del cartell oficial de la
Fira del Llibre de València 2015
malota.es
facebook.com/malotapage
El meu nom és Mar Hernández i m’agrada
dibuixar, tracte de guanyar-me la vida amb
açò perquè no vull deixar de dedicar-li tot el
temps que li dedique.
Dia o nit? Ambdós.
Una ciutat sense... soroll.
Un hobby? Passejar.
Café o te? Ambdós.
Una professió? Qualsevol que es realitze
amb passió.
València és... una ciutat solejada.

Un record? Algunes olors de la meua infantesa.
Un joguet? Els estotjos plens de llapis que
em regalava ma mare.
Una passió? La música, entre moltes altres.
Un desig: No deixar d’aprendre passant-ho
bé.
Un repte? Viure del que m’agrada.
Treballar fora o dins de casa? Ambdós.
Món online o offline? Ambdós.
Unes vacances? Unes vacances no tenen per
què implicar un desplaçament físic, crec que
és una actitud mental i poden durar minuts,
dies, setmanes, mesos, ...
Un èxit? Poder viure del que faig.
Un fracàs? No crec en el fracàs, les errades
són enriquidores. No es fracassa, ens equivoquem i aprenem amb açò. Equivocar-nos
ens serveix per a créixer.
Un llibre per a un dia trist? Pedro Páramo
de Juan Rulfo.
Color favorit? No tinc un color favorit.
Digital o manual? Ambdós.
Treballar assoles o en companyia? Ambdós.
Una cosa que t’inspira? Viure.
Benimaclet és... un barri viu.
Il·lustració, publicitat, packaging, audiovisual... Totes.
Una ciutat amb... arbres.
Mar o Malota? Ambdós.
No et perdes...
Fira del Llibre de València
22 d’abril - 3 de maig
Jardí de Vivers
firallibre.com
facebook.com/Fira.Llibre.Valencia

Yorch, 36 anys
Dissenyador gràfic i hortolà
‘Hola, sóc el Senyor Llop. Solucione problemes’
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verses generacions. El conjunt anomenat
El Miramar el componien diverses cases
més, inclòs el Molino del Morenico en
desús des del segle XVIII però habitat
per la família Estal. El Miramar quedava
separat de Benimaclet per sendes i hortes
formant una xicoteta barriada.

Torreta de Miramar
Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com
Gràcies a Teresa Antón i Amparo Laguarda, nascudes en el Miramar i filles
dels seus últims habitants (Jose Antón
Medina i Francisco Laguarda), hem pogut reconstruir la història d’aquest edifici
desaparegut.
L’alqueria tenia una torre des d’on es
veia perfectament la mar, d’ací el seu
nom. Estava dividida en dos habitatges
arrendats. En la part més senyorial estava
la família Antón que va instal·lar allí una
granja avícola i en la part més camperola,
va viure la família Laguarda durant di-

La coberta de l’alqueria era de teula
moruna, culminat per la torreta a la qual
s’accedia per una escala de caragol de fusta. En la part de la família Laguarda, una
gran porta de fusta davall un arc morisc
donava accés a un gran corredor amb
sostres alts i diversos arcs més per on entraven els carros i animals al corral. Tenia
un menjador-cuina, amb una gran llar i
quadra per a cavalls de cultiu, porcs, gallines, conills i alguna vaca. A més de treballar la terra, també tenien en l’andana,
cucs de seda, un complement econòmic
molt típic de l’agricultura valenciana per
aquella època.
La família Antón accedia per l’entrada
principal, on hi havia una escalinata que
donava pas a diverses habitacions. El paviment de la casa estava fet amb rajoles
formant mosaics. L’habitació principal,
que se situava damunt de l’entrada, tenia
un gran balcó acabat amb marquesines,
amb fustes tallades a l’estil àrab. La porta, en forma redona, tenia un gran arc.
Tenia també un gran pati amb una cuina (llar), amb un pou i una xemeneia.
A més, tenia un forn morú on es coïa el
pa i es feien tots els dolços. No se sap de

quina data era la construcció, però per
descomptat, es podia afirmar que tenia,
si no era una procedència àrab, una gran
herència d’aquesta cultura.
Parlar amb Amparo i Tere és tornar a un
Benimaclet en què els veïns formaven
part de la família. Ens compten amb enyorança com les comoditats escassejaven.
L’alqueria no disposava d’aigua corrent i
el pou feia de frigorífic refrescant la fruita, l’aigua i fins a la carn. Somriuen en
recordar el ‘comú’, una espècie de lavabo
que no era més que un banc amb un forat que donava directament a una séquia.
Recorden la figuera de la porta, que donava bona ombra a l’estiu i on es reunien
tots els veïns del Miramar a ‘prendre la
fresca’.
Va ser en 1970 quan informaren les dues
famílies que els anaven a desnonar. Ni
Francisco que va morir anys abans ni
José que va morir eixe mateix any, van
veure el fi de la seua volguda alqueria.
Així, Benimaclet va veure desaparéixer
en 1971, una alqueria destacada per la
seua singularitat i bellesa. Hui en dia, el
carrer on s’ubicava porta el seu nom per
a recordar la seua existència.
Alba Sanchis Peris
Podreu trobar on estava
aquest lloc a...
Carrer Torreta de Miramar
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idea és molt senzilla: pedalejar cada dia
del mes d’abril i compartir les teues aventures en les xarxes socials (en els grups de
Facebook o Twitter a través de les etiquetes #30DíasEnBici o #30DaysOfBiking).
Pots donar la volta a l’illa o al món sencer,
pots pedalejar sol o amb amics, pots usar
la bici per a anar de compres o per a portar els teus fills al col·legi, pots anar-te’n
de cicloturisme per tota la Comunitat Valenciana o pots passar a fer una besada a la
teua àvia... Tot s’hi val!

30 días en bici
30diasenbici.com
30daysofbiking.com
facebook.com/30debvlc
Hi ha un mes millor que abril per a traure
la bici? A València, segurament no. Anar
a la platja, descobrir nous camins per
l’horta, fer un pícnic en el llit del Túria
en flor... No són coses que es poden fer en
qualsevol ciutat del món o en qualsevol
temporada de l’any.
I si necessites una excusa més per a anar
en bici, enguany t’anem a donar com a
mínim trenta.
#30DíasEnBici és una iniciativa que va
nàixer a Minneapolis, als Estats Units, fa
uns anys i que ja ha aterrat a Espanya. La

A València, per tercer any consecutiu acceptarem el repte perquè més persones
utilitzen la bici durant el mes d’abril. Per
a això, comptem amb l’ajuda especial dels
amics ciclistes de Gijón, que han posat a
disposició de totes les ciutats de l’EsEspanya i de Llatinoamèrica aquesta web,
on trobaràs la secció ‘València’ i molta
més informació útil (calendaris, material
per a descarregar i difondre, idees, ...):
30diasenbici.com
Estem preparant moltíssimes activitats
per a tot el mes. Si tens una idea i vols
afegir-la al calendari oficial, o si tens una
activitat comercial o una associació i vols
col·laborar o saber més, posa’t en contacte
amb nosaltres a través del nostre Facebook: ’30 Días en Bici Valencia’.
Per a Benimaclet, que és un dels barris
que més lluita per una mobilitat sostenible, hem pensat un esdeveniment molt
especial. La llibreria d’il·lustració Estudio
64 i la taverna Al-Paladar col·laboraran
en aquesta iniciativa dedicada a les bicicletes i a la creativitat: un concurs per
a crear el cartell per a ‘#30DíasEnBici

Valencia 2016’. La tècnica és lliure, així
que no li dónes límits a la teua fantasia.
L’obra guanyadora serà utilitzada per promocionar l’esdeveniment del pròxim any.
També hi haurà altres premis, encara que
de moment no els anem a desvetllar!
Només podem dir que hi haurà també
una exposició de les obres dels participants en Al-Paladar (Carrer Jaume Esteve
Cubells, 5), amb festa d’inauguració, el
23 d’abril amb votació popular per a triar
l’obra guanyadora.
Tens de termini fins al 20 d’abril per
a entregar la teua obra, en paper i en
format A4, a Estudio 64. Pots llegir
atentament totes les bases del concurs en
aquest enllaç: 30diasenbici.com/cartelvalencia2016
Accepta el repte. Pedaleja amb nosaltres
durant el mes d’abril i sent-te part de la
comunitat d’alegres ciclistes més gran del
planeta (30daysofbiking.com). Enguany
volem arribar a 15.000 ciclistes apuntats.
I, per cada 30 persones que accepten el
repte, l’organització de Minneapolis es
compromet a donar una bicicleta al projecte Free Bikes 4 Kids, una ONG que es
dedica a restaurar bicicletes velles per a
xiquets necessitats.
No et perdes...
Festa d’inauguració de l’exposició
dels cartells de ‘30 dies en bici’
23 d’abril - 18:00
Al-Paladar
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
facebook.com/AlPaladar
al-paladar.com
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la novel·la guanyadora, El temps de cada
cosa, es publicarà en juny per l’editorial La
Magrana-RBA.
Però abans, a la Fira del Llibre, presentarà
un llibre nou, El Ciutadà Perfecte, que
publicarà l’editorial Andana. Una novel·la
amb la qual s’endinsarà en un gènere que
no havia tocat mai: la ciència-ficció. “Molta gent té prevencions amb el gènere”, ens
explica. “Molta gent sent ciència-ficció
i pensa en la guerra de les galàxies, o en
coets que arriben fins a Mart. El que a mi
m’ha interessat sempre de la ciència-ficció,
és la manera en què els canvis, de caire mèdic, científic, tecnològic o social, afecten
les persones i les seues relacions. Et permet
imaginar i crear, i fer literatura.”

El Ciutadà Perfecte

Raquel Ricard Leal - Escriptora

Però, per si no us ha convençut l’explicació, ens ha oferit una primícia.

1962. Bétera (València)
Veïna de Benimaclet des de fa 20 anys

Voleu saber com comença la novel·la El
Ciutadà Perfecte?

Llibres publicats
Un mort al sindicat (Tàndem)
Van ploure estrelles (Tàndem)
Llovieron estrellas (Ed. Brief )
El quadern d’Àngela (Tàndem)
En les mars perdudes (Bromera, 2012)
Les ratlles de la vida (Ed. 3i4)

En obrir-se automàticament les portes corredisses, el ciutadà entra a la sala blanca
i impol·luta. Dins, solament un llit, i al
pany de paret que fa de capçalera, tot de
cables connectats a les màquines invisibles
que el plafó blanc amaga.
Com a la resta dels edificis de la ciutat,
se sent una música de fons feta amb sintetitzadors. La música s’atura quan una veu
millorada diu al ciutadà que es despulle i
s’estire al llit. El ciutadà obeeix. L’han citat
fa una hora perquè es presente a les dependències de Mèdica. Una revisió ordinària,
li han dit. Sota el llençol, el cos s’endevina
perfecte. Tot seguit entra un assistent.

Parlem amb Raquel mentre ens fem un
cafè a Benimaclet, enmig dels trons de bac
de les falles i empeses per l’aire que acabarà
per tombar-ne alguna.
Acaba de rebre el premi el Lector de
l’Odissea, un premi participatiu i únic, i

–Bon dia, ciutadà. Proves rutinàries.
–Això m’han dit.
–Ara et faré inhalar una mica d’estabilitzador i de seguida t’adormiràs.
–Perfecte –respon. I no sap que ha dit
la darrera paraula.
Quan la cànula és inserida a la vena del
coll, ja dorm. Tot seguit, l’assistent marca
al teclat encastat al plafó el codi numèric
que li han donat. Un codi senzill, de dues
xifres.
Un brunzit lleu avisa que la maquinària
s’ha posat en marxa i les portes automàtiques s’obrin perquè isca l’assistent.
Hi ha un espasme breu al cos sota el
llençol. Després, no res. Silenci.
Al cap d’un minut, el plafó llisca per
deixar un forat com una porta. Una extensió articulada que recorda un braç fa passar el llit a través de l’obertura. Mentre el
plafó llisca per tornar a la posició original,
una veu metàl·lica recita que el traspàs s’ha
efectuat correctament.
La sala torna a quedar impol·luta quan,
al cap de cinc minuts, un robot de tasques
domèstiques recull de terra la roba que el
ciutadà perfecte havia deixat caure.
Podeu trobar els seus llibres a...
Llibreria La Rossa
Llibreria La Traca
Llibreria Primado
No et perdes...
Presentació de El Ciutadà Perfecte
Fira del Llibre de València
22 d’abril - 3 de maig
Jardí de Vivers
Consultar data i hora a firallibre.com
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vera? Gira Crucis és el que fa el Dúo Caifás
en Setmana Santa i és representar Jesucrist
Superstar en diferents locals de València,
enguany a Benimaclet, al Cabanyal i al Carme. Enguany toquem des del dia de l’Últim
Sopar fins al de la Resurrecció, o siga, de
dijous a diumenge, que a l’església són els
dies guapos.

Gira Crucis

Entrevista a Gilberto Aubán (Dúo Caifás)
Quedem amb Gilberto Aubán del Dúo
Caifás. La divina providència i uns quants
missatges de text ho han fet possible. En
La Ola Fresca una vegada asseguts i servits,
Gilberto agafa el pa i ho parteix, però no ho
reparteix, sort que nosaltres també hem demanat torrades.
Duo Caifás. Caifás va ser un dels quals va
conspirar contra Crist i va aconseguir la
seua condemna a mort, a més de sacerdot
jueu. De què va la cosa? Efectivament. Un
personatge clau, sense ell no hi haguera hagut mai Setmana Santa i no tindríem hui en
dia Gira Crucis. Li ho devem.
Gira Crucis. Què és exactament? Noves
formes de penitència? Alguna cosa a veure
amb la primera lluna plena de la prima-

Aleshores, us dediqueu a estendre la paraula de Jesucrist Superstar. Quina és la
versió que més us inspira? La de Joan,
la de Marc…? La de Jaime, de cognom
Azpilicueta i Ignacio Artile. El que té de
bo aquesta versió de Jesucrist Superstar és
que van agafar alguna cosa que era i segueix
sent molt bona i van millorar-la encara més.
Camilo Sesto interpretava a Jesús i Teddy
Bautista feia de Judes, molt premonitori,
després es va encarregar de la SGAE.
Camilo Sesto! De debò? No sabia que
era evangelista o sant. Què té de diví o
d’apòcrif? Poca broma amb Camilo Sesto.
Agafa un grup heavy qualsevol, de samarretes negres i dobles bombos, agafa al cantant,
vesteix-lo de Camilo Sesto i no hi ha cap
diferència. Camilo Sesto va ser el primer
cantant heavy. Un vertader profeta. Açò sí,
un heavy mai t’ho reconeixerà.
D’on sorgeix la idea? D’un tal Gabriel o
Miquel… La creença en Jesucrist Superstar
ens la van inculcar els nostres pares. Nosaltres anàvem en el cotxe de xicotets i els nostres pares ens ho posaven en cinta. En 2011,
ens van contractar el Patanegra, justament
en Setmana Santa. Decidirem que en lloc
de tocar les nostres cançons interpretaríem
la versió de Jesucrist Superstar amb la qual
havíem crescut. Ningú es va assabentar de
gens, perquè la gent estava sopant però per

a nosaltres va ser el principi d’una tradició.
En la vostra Santa Aliança, qui és l’alfa i
qui és l’omega? I Jesucrist? Antonio és el
bateria, és que li dóna ritme a tot el musical,
i fa un treball molt difícil. En tota l’obra hi
ha compassos un poc cabrons, que són els
imparells. Toni és capaç de tocar-los i al mateix temps cantar, i a més, fa de narrador. Jo
toque el teclat i cante, i ja! I Jesucrist, som
tots dos, depenent de l’escena interessa que
siga ell o jo.
Tractant-se d’un musical ambientat en el
segle I supose que hi haurà algun tipus
de vestuari per a l’ocasió o atrezzo. Toni
té un bon repertori de quipàs i coses jueves
d’eixes. I jo uns quants barrets de per allí
també. Últimament vist al Rocky Horror,
amb pantalons beatlejuice i ulls negres. I
gens d’atrezzo, ens agrada el rollo saló.
La música és una llengua universal, però
a aquesta ciutat se li resisteix. Què li
falta a l’escena musical valenciana per a
besar el sant? València és una ciutat on les
actuacions es troben mig prohibides, però
no paren. Aleshores, el problema no és la
qualitat, ni la quantitat, sinò que no es pot
viure d’açò. Cal adonar-se que és tan important com posar un casal al carrer en març.
El dia que València es preocupe tant de la
música com de les Falles estarem molt més
contents.
No et perdes...
IV Gira Crucis - Dúo Caifás
Dijous 2 - 21:00 - 5 Denaris de plata
Tulsa Café
C/ Juan Giner, 11
facebook.com/tulsacafeperfil
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amb les teues pròpies manetes i manejar-la per a prendre fotos com ho feien els
nostres avantpassats fa centenars d’anys.
Interessant proposta, veritat?
Mans a l’obra!

Fotografia estenopeica

Pinhole photography - Caixa Fosca
Impartit per
Julia Reoyo i Sven Schwinning
Què he de portar?
Tot el material està inclòs
Què fa falta?
Sol, ganes d’experimentar i desconnectar
Què no et fa falta?
Pluja i noves tecnologies
Duració 8 hores
Participants 6-12 persones
El dia 26 d’abril se celebra el dia mundial de la fotografia estenopeica. I açò què
és? Perquè ho descobrisques et proposem
aquest taller on aprendràs, ni més ni menys que a construir una càmera obscura

En primer lloc, farem una breu introducció al taller on ens presentarem i
explicarem com funciona tot açò i quan
ho tingueu mig clar (la millor manera
d’aprendre açò és fotografiant) començarem a construir les càmeres. Tria una
caixa, fes-li un forat, pinta-la de negre per
dins, posa-li un tros de xapa foradada i
ja ho tens! Càmera de fotos en les teues
mans per menys de 2€. Després posarem
dins un paper sensible a la llum i ja estarà llesta per a començar a fotografiar.
Plantejarem diversos exercicis com a suggeriments perquè exploreu les diferents
possibilitats tècniques que ofereix aquest
tipus de càmeres però... ja sabeu, la imaginació i les ganes d’experimentar són les
coses més importants! Després revelarem
les fotografies en el quart fosc, embolicats
en l’atmosfera màgica que brinda la llum
roja.
Aquest taller planteja exercitar una activitat completament contrària a la manera
d’entendre la fotografia que predomina
hui en dia. Un dels requisits més importants és el temps i la paciència. Ací gaudiràs de la possibilitat de crear imatges de
manera conscient, de permetre’t el luxe
de parar a mirar i observar per a prendre
decisions que influiran irrevocablement
en el resultat final. Es tracta d’acceptar el

repte i apostar per la intuïció. Fotografiar
prenent imatges de manera conscient.
Us invitem a participar amb nosaltres en
aquesta preciosa experiència. Aprén a capturar espais de temps d’entre 10 segons a
10 minuts de duració. Atreveix-te a aturar
un temps per a aturar el temps.
Julia Reoyo i Sven Schwinning

No et perdes...
Taller de fotografía estenopeica
Diumenge 26 d’abril. 10 - 14h, 16 - 20h
35€
Inscripció i més informació:
646 258 992, contact@caixafosca.com
Caixa Fosca
C/ Enric Navarro, 1
facebook.com/caixafosca
caixafosca.com
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i poder continuar donant oportunitats
a noves creacions com aquesta i a la investigació teatral. Amb aquest projecte
s’injecta saba nova a les arrels del Teatro
Círculo i s’inicia una trajectòria que dóna
l’oportunitat a gent formada, a professionals valencians del teatre, d’obrir finestres
i portes noves amb un treball que veurà
la llum per primera vegada aquest mes
d’abril en la nova sala.
De què tracta De sobte, el vent?
Una dona arriba al seu poble després de
molts anys amb un únic propòsit: venjança. De sobte, el vent sacsarà els principis dels habitants de Güllen.

De sobte, el vent
Teatro Círculo

Adaptació de l’obra
La Visita de la Vella Dama
Friedrich Dürrenmatt
(Suïssa, 1921-1990)
Per què s’ha triat aquesta obra?
Perquè els personatges d’aquesta obra no
són herois, sinó simples éssers humans,
com qualsevol de nosaltres, plens de conflictes. Éssers humans en carn viva. Éssers
humans en una situació límit.
Per què s’ha fet aquesta obra?
Canvis, oportunitats, replantejaments.
Després de més de vint anys formant part
de la tradició teatral valenciana, Teatro
Círculo va tancar les seues portes per a
obrir unes noves al barri de Benimaclet

Quin és el context històric de l’obra?
El concepte de temporalitat juga un paper
decisiu en aquest muntatge. Atrapada en
el temps i en els errors passats, presents i
futurs de la humanitat, l’obra se situa en
una ciutat indeterminada d’Europa, Güllen. Estèticament, l’obra podria emmarcar-se en la dècada dels anys cinquanta del
segle vint.
Hi ha alguna interacció amb el públic?
No, els assistents a la representació són
espectadors del que succeeix en la ciutat
de Güllen, però veient aquesta història se
sentiran com en sa casa.
Quins són els personatges i les seues característiques?
Els personatges principals i detonants de
la història són Clara Zachanassian i Alfred III. Clara Zachanassian torna al poble que la va veure créixer convertida en

una coneguda multimilionària. Els anys
han forjat a foc el seu caràcter i la ironia
li permet suportar la traïció de l’amor de
la seua vida i la humiliació popular que la
va obligar abandonar el seu poble aquell
fred dia d’hivern en què la seua ànima es
va quedar congelada.
Alfred III, l’amor de joventut de
Clara, viu una vida ridícula i sense aspiracions, com la resta dels habitants de
Güllen, que, espentats per les dificultats
econòmiques, acabaran en una situació
límit.
Per què no em puc perdre aquesta obra?
Perquè els actors principals d’aquesta obra
sou vosaltres. Hi ha una decisió a prendre,
una decisió vital.
L’escena estrela és...
L’ensomni d’Alfred III.
I les frases clau de l’obra són...
-El món em va convertir en una prostituta
i jo faré del món un gran bordell.-Decent és tan sols el que paga, i jo, pague.-No puc alliberar-vos de la vostra culpa.-

No et perdes...
De sobte, el vent
Cia. Teatro Círculo
Dv 17 20:30 Dg 18 20:30 Dg 19 20:30
Teatre Círculo
C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
96 392 20 33
facebook.com/teatro.circulo
teatrocirculo.com
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(melanzane), junt amb el parmigiano reggiano, la mozzarella i la tomaca. La versió
siciliana porta pecorino (formatge d’ovella
curat). Et recomanen menjar-te-la també
en entrepà!
Pas 1 Tallar les albergínies en làmines
de 2 centímetres. Empolvorar amb un
poc de sal. Deixar 5 minuts perquè tire
l’aigua. Assecar les làmines amb un paper
absorbent.
Pas 2 Fregir-les a alta temperatura.
Pas 3 Salsa napolitana: Calfar en una olla
l’oli, sofregir l’all, incorporar la tomaca i
una branqueta d’alfàbega, sal i pebre al
gust. Cuinar a foc lent durant 15 minuts.

Parmigiana di melanzane
La Bufala

Dificultat Mitjana
Temps 90 minuts
Nombre de comensals 4
Ingredients
-4 albergínies
-2 dents d’all
-1 kg. de tomaca triturada
-Oli d’oliva
-100 gr. de formatge parmesà
-200 gr. de mozzarella
-Sal i pebre al gust
-Alfàbega, una branqueta
La parmigiana di melanzane és originària
de la regió de Campània, que té com a
capital la ciutat de Nàpols. Un dels seus
ingredients fonamentals és l’albergínia

Pas 4 Muntatge: 1 capa de tomaca, 1 capa
d’albergínia, 1 capa de tomaca, mozzarella i formatge parmesà. Repeteix les capes
anteriors i l’última capa serà de tomaca i
pa ratllat.
Pas 5 Precalfar el forn a 200 graus i cuinar
la parmigiana 20 minuts.
Llesta per menjar!
Peró ó jorno appriess, é chiú bbona ancora!
(Però l’endemà estarà encara més bona!)
Gaudeix d’aquest i molts altres plats a...
La Bufala
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dx-Dl 13-00 h
96 006 47 09
facebook.com/labufalabenimaclet
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cap a dins, sinó cap a fora, expandint-se i
ocupant a poc a poc tot l’espai com si fóra
un quadre cubista.

Un MacGuffin de Fresa

Extracte d’una entrevista d’Elena Álvarez-Ossorio a Alejandro Portaz
azulcasirojo.com
facebook.com/macguffindefresa
Aquest mes hem volgut citar-nos per a anar
al cine. La primera proposta de gran pantalla ve en un format aparentment xicotet.
Dic xicotet perquè MacGuffin de Fresa, el
nou llibre que Alejandro Portaz, quasi cap
en la palma d’una mà. Amb Alejandro,
per a mi l’home de mil cubs, he tingut,
a més, el plaer de conversar una estona.
I això dels mil cubs ho dic, no sols per la
seua formació i trajectòria multidisciplinar
(creatiu, actor, escriptor, director de cine,
empresari, ...) sinó perquè en la conversa es
va obrint com una xicoteta nina russa però
de formes geomètriques. Encara que en
aquest cas, la figura no s’obri com les nines

Cada vegada que escolte la paraula MacGuffin de Fresa, imagine una espècie
de magdalena enorme molt dolça. No
obstant això, sé que és una expressió que
explica alguna cosa relativa al cinema.
Què desperta la fam d’un MacGuffin de
Fresa, cinèfil?
Sobretot el desig d’assistir a una sessió de
cinema molt especial. En acabar la peli
es comenta, es compten curiositats i això.
Eixa és la part del cinefòrum. I per un altre
lloc, desperta el joc: en anomenar la Fresa
(el cognom), a part d’endolcir-ho un poc
més, remetem al berenar (açò s’acompanya amb el nom: MacGuffin). I ve al pèl
perquè en el nostre cinefòrum sempre hi
ha alguna cosa per a picar. El macguffin, o
mcguffin, o magufin és un terme cinematogràfic creat per Hitchcok per a introduir
un element en el film que resulta anodí
però que és fonamental per a entendre
l’historia... I sí, és cert, jo també pense en
magdalenes. Eixos muffins tan deliciosos!
Ens has parlat de les ganes de jugar,
d’emocionar-se, de compartir, d’alimentar-se (berenars)... podríem dir que
aquests són els ingredients d’una nutritiva vida creativa?
Has encertat el pinyol. L’ingredient que tu
bé has suggerit de ‘vida creativa’, seria per
tant, les ganes de crear. I si és des de l’humor, per mi, millor que millor.
Com es converteix una cosa irrellevant i
anodina com un macguffin en una història per a ser comptada?
És una excusa per a arribar al moll de la
història. Quan volem adonar-se’n, ningú
ens ha explicat el perquè d’aquest Mac-

Guffin, però ja estem en un altre lloc, amb
la història més filada, amb els personatges
evolucionats... Ens sorprenem. En la vida
real, eixa que va paral·lela al cinema, estem
rodejats de macguffins. Eixes xicotetes excuses que fan que la roda de la vida continue girant.
Després de conéixer l’existència d’aquest
llibre i de saber més d´ell, m’han entrat
moltes ganes d’anar al cinefòrum. Hi
haurà segones parts de MacGuffin?
La gent ho demana constantment, ja us
comptaré. Mentrestant, jo continue tenint
la meua dosi de cinema setmanal, amb o
sense MacGuffin.
Quina pel·lícula em recomanes per a
després d´aquesta entrevista? Podries
enviar-me una convocatòria a l’estil
MacGuffin improvisada ara, per a parlar-me d´ella?
Hui et recomanaré una pel·lícula que no
l’he vista. Però l’he olguda lleugerament
navegant amb un velero bergantín en la
basta web. El seu director, Hong Sang-soo,
és un senyor i no un pela-alls. El chavalote,
coreà i amb ventalls en lloc de falda, proposa una pel·lícula íntima, amb la no tan
xicona Isabelle Huppert repartint drama
i trama. Imprescindible la seqüència del
botó i el plat de llentilles. Mai el cine va
veure eixa acumulació de suspens i socotrocos. Però sí que va veure un tren arribant a
l´estació i a uns senyors francesos fugint de
la sala. Por al futur 3D? Tal vegada va ser
açò, o un plat de llentilles. Esperant a casa.
Era l’hora de dinar. I no d’esperar al tren.
Agraït, Sta. Álvarez-Ossorio, per permetre’m compartir aquesta xarrada amb vosté. Espere que gaudisca del meu llibre, del
berenar, de la creativitat i d’eixos silencis,
de vegades tan sonors.
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Ous de Pasqua i de paper!

Pardalet volant,
amb les tripes colgant.
el catxirulo
Et dóna en la cara
i tu no la veus?

Necessitem
Globus
Paper de periòdic
Mescla cola blanca i aigua (1:1)
Llima
Pintures de colors
1.Unflem un globus amb
cura. Què no s’explote!

el vent

2.Peguem les tires de paper
amb la mescla d’aigua i cola.
3.Deixem secar el nostre ou
24 hores amb el globus dins.
4. Una vegada sec... PUM!
Explotem el globus de dins!
5. Fem ús de la llima per
tindre la superfície llisa.

Tot per l’aire!
Estem volant
catxirulos a la
platja com totes
les primaveres.
Però els tenim en
blanc!
Ens els dibuixes?

6. Ja podem acolorir
el nostre ou de Pasqua!

No et perdes...
Taller pasqüer: manualitats i
jocs cooperatius (>4 anys)
Dx 8 i Dv 10, 11:00 - 6€
GREEN Kids
C/ Masquefa, 40
96 389 18 99
facebook.com/greenkidsvalencia
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24 TALLERS
música
teatre

Dilluns
08:30-09:30
09:15-10:15
09:30-11:30
10:00-11:00
10:00-21:30
10:30-11:30
10:30-13:30
11:00
11:00-12:00
11:30-13:30
12:00-13:00
12:00-13:00
15:30-16:30
15:30-16:30
16:30-17:30
16:30-18:30
16:30-20:00
17:00-21:00
17:30-19:00
18:00
18:20-19:20
18:30-19:30
19:00-20:00
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-22:00
20:00-21:00

salut
xiquetes i xiquets

dansa
artesania

literatura/llengües
art

Meditación
As. Samadhi
Pilates
A contar Mentiras
Indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Qigong
Shen Yi
Pilates con elementos (4 horarios) Centre Mompó
Pilates
As. Samadhi
Laboratorio de música
Escuela MEME
Hatha Yoga / info: 620221847
Fusionart
Taiji
Shen Yi
Indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Defensa/condición
Shen Yi
Risoterapia
Centre Mompó
Pilates
A contar Mentiras
Zumba
Centre Mompó
Taiji
Shen Yi
Indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Grupo evolución personal
As. Samadhi
Montaje y uso impresoras 3D (16h) Escuela MEME
Sanda
Shen Yi
Danza del vientre / Info: 631051745 Fusionart
Danza Infantil (9-12 años)
A contar Mentiras
Indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Condición
Shen Yi
Bailes Latinos / Info: 696810012 Fusionart
Hatha ioga
Centre Mompó
Poesía Básico
Escuela MEME
Bagua/Xingyi
Shen Yi

35€/mes
35€/mes
40€/mes
13€/mes
35€/mes
35€/mes
650€/2prs
15€/mes
35€/mes
20€/mes
39€/mes
10€/mes
-

20:00-21:30
20:30-21:30
21:00

Reajuste Vital
Pilates
Teatro y formación de grupo I

Dimarts
08:30-09:30
09:30-13:30
09:30-21:30
10:00-11:00
10:00-13:00
10:30-12:00
10:30-13:30
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:30
11:00-13:30
12:00
12:00-13:00
12:00-13:30
15:30-16:30
15:30-21:30
16:30-19:30
17:00-20:30
17:00-21:00
17:30-18:30
18:00
18:00
18:00-19:00
18:00-19:30

Meditación
As. Samadhi
Yoga Dinámico (2 horarios)
As. Samadhi
Zumba (2 horarios)
Centre Mompó
Qigong
Shen Yi
Pintura y Dibujo
Lienzo de la Rana
Danza Clásica
A contar Mentiras
Laboratorio de música
Escuela MEME
Bagua/Xingyi
Shen Yi
Entrenament mental
Centre Mompó
Clases de Teatro
Club de los Poetas
Creatividad escénica
Escuela MEME
Taichi y Chikung / 652010296
Fusionart
Defensa/condición
Shen Yi
Hatha ioga
Centre Mompó
Pilates
As. Samadhi
Pilates con elementos (2 horarios) Centre Mompó
Pintura y Dibujo
Lienzo de la Rana
Hilado y Rueca
Escuela MEME
Grabado y estampación
Escuela MEME
Yoga para niños y educación emocional As. Samadhi
Iniciación guitarra flamenca ‘El Piru’ Olegari
Hatha Yoga / info: 620221847
Fusionart
Mindfulness
Centre Mompó
Clases de Teatro
Club de los Poetas

As. Samadhi
A Contar Mentiras 35€/mes
Fusionart
30€/mes
35€/mes
6€/hora
35€/mes
40€/mes
36€
35€/mes
25€/mes
20€/mes
39€/mes
35€/mes
6€/hora
40€/mes
40€/mes
6€/clase
13€/mes
130€/mes
35€/mes
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música
teatre

salut
xiquetes i xiquets

dansa
artesania

literatura/llengües
art

19:00
19:00
19:00-20:00
19:30
19:30-21:45
20:00-21:00
20:30-21:30
20:30-22:00
21:00
21:30-22:45

Italiano / 657787793
Ganchillo
Taiji
Thai-xí
Yoga Dinámico (2 horarios)
Taiji 2
Pilates
Capoeira contemporánea
Teatro y formación de grupo II
Danza Contemporánea Iniciación

Fusionart
Kaf Café
Shen Yi
Centre Mompó
As. Samadhi
Shen Yi
A contar Mentiras
Escuela MEME
Fusionart
A Contar Mentiras

20€/mes
Gratuito
35€/mes
35€/mes
25€/mes
30€/mes
35€/mes

Dimecres
08:30-09:30
09:15-10:15
10:00-11:00
10:00-21:30
10:30-11:30
11:00
11:00-12:00
12:00
12:00-13:00
15:00-16:30
15:30-16:30
15:30-16:30
16:30-17:30
16:50-18:50
17:00-21:00
17:30-18:15
17:30-18:30

Meditación activa
As. Samadhi
Pilates
A Contar Mentiras
Qigong
Shen Yi
Pilates con elementos (5 horarios) Centre Mompó
Pilates
As. Samadhi
Hatha Yoga / 620221847
Fusionart
Taiji
Shen Yi
Sevillanas y Flamenco / 622125658Fusionart
Defensa/condición
Shen Yi
Danza contemporánea
As. Samadhi
Pilates
A Contar Mentiras
Zumba
Centre Mompó
Taiji
Shen Yi
Costura a la carta
Esperanzarecicla
Montaje y uso impresoras 3D (16h) Escuela MEME
Ioga per a xiquets de 3-5 anys
Centre Mompó
Met. Desdoblamiento del Tiempo As. Samadhi

35€/mes
35€/mes
13€/mes
20€/mes
35€/mes
35€/mes
650€/2prs
25€/mes
-

17:30-19:00
18:00
18:20-19:20
18:30-20:30
18:30-21:00
19:00-20:00
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-21:00
19:00
19:30-20:30
20:00-21:00
20:30-21:30
20:30-21:40
20:30-21:45

Sanda
Breakdance / + info: 605514721
Danza Infantil (9-12 años)
Sesión de Respiración
Telar artesanal
Condición
Yoga
Hatha ioga
Costura a la carta
Ilustración
Pilates
Bagua/Xingyi
Pilates
Hatha ioga
Yoga Dinámico

Shen Yi
Fusionart
A contar Mentiras
As. Samadhi
Escuela MEME
Shen Yi
Escuela MEME
Centre Mompó
Esperanzarecicla
Loca Bohemia
A Contar Mentiras
Shen Yi
A Contar Mentiras
Centre Mompó
As. Samadhi

20€/mes
35€/mes
40€/mes
20€/mes
39€/mes
gratuito
35€/mes
35€/mes
25€/mes
-

Dijous
08:30-09:30
09:30-11:30
09:30-13:30
09:30-21:30
10:00-11:00
10:00-13:00
10:30-12:00
11:00-12:00
11:00-12:30
11:40-13:40
12:00
12:00-13:00

Meditación
As. Samadhi
Costura a la carta
Esperanzarecicla
Yoga Dinámico (2 horarios)
As. Samadhi
Zumba (2 horarios)
Centre Mompó
Qigong
Shen Yi
Pintura y Dibujo
Lienzo de la Rana
Danza Clásica
A Contar Mentiras
Bagua/Xingyi
Shen Yi
Clases de Teatro
Club de los Poetas
Costura a la carta
Esperanzarecicla
Taichi y Chikung / Info: 652010296 Fusionart
Defensa/condición
Shen Yi

35€/mes
6€/hora
35€/mes
35€/mes
20€/mes
-
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música
teatre

salut
xiquetes i xiquets

dansa
artesania

literatura/llengües
art

12:00-13:30
15:30-16:30
15:30-21:30
16:00-18:00
16:30-19:30
17:30-18:30
17:30-18:30
18:00-19:00
18:00
18:00-19:30
18:00-20:00
18:10-20:10
18:30
19:00-20:00
19:00-20:20
19:30-21:45
19:30
20:00-21:00
20:30-21:30
20:30-22:00
21:30-22:45

Hatha ioga
Centre Mompó
Pilates
As. Samadhi
Pilates con elementos (3 horarios) Centre Mompó
Costura a la carta
Esperanzarecicla
Pintura y Dibujo
Lienzo de la Rana
Ioga per a xiquets/es de 6-12
Centre Mompó
Yoga para niños y educación emocional As. Samadhi
Thai-xí
Centre Mompó
Lindy Hop / blackbottom
Fusionart
Clases de Teatro
Club de los Poetas
Esparto
Escuela MEME
Costura a la carta
Esperanzarecicla
Flamenco
Loca Bohemia
Taiji
Shen Yi
Kundalini Ioga
Centre Mompó
Yoga Dinámico (2 horarios)
As. Samadhi
Capoeira Angola / Info: 686732165 Fusionart
Taiji 2
Shen Yi
Pilates
A Contar Mentiras
Capoeira contemporánea
Escuela MEME
Danza Contemporánea Iniciación A Contar Mentiras

39€/mes
35€/mes
6€/hora
25€/mes
35€/mes
35€/mes
35€/mes
10€/mes
20€/mes
25€/mes
30€/mes
35€/mes
25€/mes
35€/mes

Divendres
08:30-09:30
09:30-11:30
10:30-11:30
10:30-13:30
11:30-12:30
11:40-13:40

Meditación
Costura a la carta
Met. Desdoblamiento del Tiempo
Laboratorio de musica
Música Creativa para adultos
Costura a la carta

40€/mes
-

As. Samadhi
Esperanzarecicla
As. Samadhi
Escuela MEME
As. Samadhi
Esperanzarecicla

16:30-17:30
17:30-19:00
18:00-20:00
18:30-21:00
19:00-20:00
19:30-20:30
20:00-21:00

Taiji
Sanda
Taller creativo de arte moderno
Creatividad Escénica
Condición
Pilates
Cubba

Shen Yi
Shen Yi
Escuela MEME
30€/mes
Escuela MEME
40€/mes
Shen Yi
A Contar Mentiras 35€/mes
Centre Mompó
-

Dissabte
10:00-14:00
11:00-12:00

Grabado y estampación
Electricidad doméstica

Escuela MEME
Escuela MEME

40€/mes
20€/mes
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Autoescuela Clase
El Carabasser
La Carabasseta
Cotó
Gioconda
Glop
Gruseco
La tienda de Bofi
Mamina’s
Murta
La Pentola
Ochovideos
Pizzeria Torino
Shen Yi
Suerte Loca
Vuelta de Tuerca

33

2

Ó
BAR

A Contar Mentiras
Al-Paladar
3 La A. Conchita
4 La Bufala
5 Caixa Fosca
6 Café Cronopio
7 Centre Mompó
8 CIM Benimaclet
9 Chico Ostra
10 Club de los Poetas
11 EnBabia
12 Escuela Meme
13 Esperanzarecicla
14 Fusionart
15 La Gramola
16 Green Kids
17 Itamora
18 Kaf Café
19 Lienzo de la Rana
20 Loca Bohemia
21 London
22 MCP Arquitectura
23 La Ola Fresca
24 L’Olegari
25 La Repartidora
26 La Rossa
27 Samadhi
28 Taller Música Jove
29 Teatre Círculo
30 Teatro Lluerna
31 El Terra
32 Tulsa Café
1

32 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

1-8 ABRIL 33
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

Dimecres 1
Exposición Freskales

Itamora

17:00

Bisutería creativa. Pendientes

El L. de la Rana

17:30

Animación lectora. La prehistoria y la historia

La Pentola

20:00

Inauguración “Convergencias” Blanca Yuste

La Gramola

20:00

Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€

Cafe Cronopio

20:30

Intercambio de idiomas

London

21:00

Degustación comida mexicana

Tulsa

22:30

Acústico “Mirlo” pop amable con tintes de folk

La Gramola

23:00

Ginclub

London

21:30

Urban locos. Acústico

Kaf Café

21:30

Los del Johnny, Swing & Blues!

Cafe Cronopio

Dissabte 4
3€
1,50€

11:00

Taller de pintura de huevos por Pilar García

La Ola Fresca

20:00

#Aperitiver, acústico

Tulsa

21:30

Sara Gee & Ramblin'Matt Country

Cafe Cronopio

4€
4€

Diumenge 5
3€
-

11:00

Easter Brunch Special: hot cross buns+pintura de huevos La Ola Fresca

19:30

Peña de Ernesto Urra

Loca Bohemia

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra
El L. de la Rana

12€
5€

Dilluns 6

Dijous 2
17:00

Minicuadros. Crea el tuyo propio. Bastidor

El L. de la Rana

17:00

Aprende a crear… Óleo

18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

Terra

19:00

Inauguración col. zapatista mexicano "Gráfica de Lucha" Kaf Café

18:00

Dúo Caifás: Aperitivo de Jesucristo Superstar

La Ola Fresca

19:00

Los 3 mosqueteros: 3 mini calzones+bebida

La Bufala

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

La Pentola

20:00

Piazza Grande: Intercambio de idiomas-italiano

Loca Bohemia

20:00

Club de Cine: Ayotzinapa

Kaf Café

8€

20:00

Trivial

Tulsa

-

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

21:00

OpenJam SessioN! Todos los estilos, apúntate!

Cafe Cronopio

17:00

Dimarts 7

21:00

Duo Caifás: Jesucristo Superstar

Tulsa

21:00

Macrojueves: Cenas MacroBIÓticas

Cafe Cronopio

Modelaje en estado puro. Barro (Arcilla Roja)

El L. de la Rana

21:30

Una gota de esplendor. Homenaje a Fabrizio De André

Kaf Café

19:00

Club de lectura en castellano "El fémur de Eva"

La Rossa

21:30

Los Calcetines. Rock-Folk Acústico

Cafe Cronopio

20:00

Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete

La Pentola

22:00

Soul Paradise (sophisticated soul sounds)

enBabia

20:00

Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!

London

22:30

Jam de Improvisación. Teatro de humor

La Gramola

21:00

Microabierto a músicos y poetas.

Kaf Café

23:00

Acústico: Dos Animales

London

21:30

The Jazzy Jammin Band! Impro-jazz

Cafe Cronopio

7€

Divendres 3

5€

8€
5€

Dimecres 8

17:00

Manualidad. Figuras

El L. de la Rana

18:00

Er Boquerón y Boquerón Aperitivo

La Ola Fresca

-

11:00

T. pascuero: manualidades y juegos cooperativos (> 4 años) GREEN Kids

17:00

Bisutería creativa. Pulseras

6€

El L. de la Rana

19:00

Tube Chats: Intercambio de idiomas-inglés

Loca Bohemia

17:30

Animación lectora infantil. La prehistoria y la historia La Pentola

3€

20:00

Sonidos 60's

Tulsa

17:30

Cuentacuento: La Maleta de los cuentos

2€

Cafe Cronopio
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20:00

Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€

Cafe Cronopio

20:30

Intercambio de idiomas

London

1,50€

20:00

El presunto Profesor Jamón y su Barraca de los monstruos Teatre LlueRNa

20:00

Sonidos 60's

7€

Tulsa

21:00

Degustación comida japonesa

Tulsa

21:00

Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:00

Noches de Piano, invitamos a pianistas a participar.

Kaf Café

21:00

Noche de Swing: Prepararemos la sala para bailar

Fusionart

21:30

ImproFusión - Kancaneo Teatro

Fusionart

21:30

Medicine Show Company

Cafe Cronopio

23:00

Ginclub

London

21:30

Tributo a Brassens

Kaf Café

21:30

Washboard Band + Hot dog 1€

Fusionart

3€

23:30

DJ (Black Bottom) + VJ (Swing)

Fusionart

3€

3€

-

Dijous 9
17:00

Minicuadros. Crea el tuyo propio. Bastidor + Chapa

El L. de la Rana

18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

Terra

18:30

proyección+votación de cortometrajes para BeCurt

Olegari

19:00

Los 3 mosqueteros: 3mini calzones+bebida

La Bufala

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

La Pentola

20:00

Piazza Grande: Intercambio de idiomas-italiano

Loca Bohemia

20:00

Speak English!

La Ola Fresca

20:30

Tapas caseras 1 € y quinto 1 €.

Chico Ostra

20:30

Teatro visto por el cine: "Streaming"

8/15€
3€

Dissabte 11
10:00

Formación de reiki II (20h continua domingo)

Centre Mompó

195€

8€

18:00

Rumpelstiltskin, El enano saltarín

Teatre LlueRNa

5/7€

-

18:00

Taller de máscaras hechas con esponja

Fusionart

18:00

Tupperbook con Libreria Shalakabula

Al-Paladar

6€

19:00

Concierto Meditación con Cuencos Tibetanos

A. Samadhi

10/8€

1€

20:00

#Aperitiver, acústico

Tulsa

4€

Teatro Círculo

-

20:00

Triangle Teatre. Obra: “Benvinguda a casa filla”

El L. de la Rana

7€

El L. de la Rana

5€

21:00

Macrojueves: Cenas MacroBIÓticas

Cafe Cronopio

20:30

Triangle Teatre. Obra: “Benvinguda a casa filla”

21:30

Garri Campanillo. Canció en Valencia.

Kaf Café

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:30

MoneyMakers, Blues, Swing & Jazz Standards

Cafe Cronopio

21:30

Más Terapia Colectiva - Cía. Teatro Circo Espira

Cafe Cronopio

21:30

Noche Española: Soniquete+ Bailarina + Paella2,50€

Fusionart

21:30

Paco Cifuentes

Kaf Café

22:00

Flamenco en directo: El Potri+Luis

Loca Bohemia

22:00

Giménez e Hijos (folk-blues)

enBabia

22:30

Circuito Café teatro con Javi Sancho

Tulsa

23:00

Acústico: Twise

London

6/3€

8/15€

Diumenge 12

Divendres 10
11:00

Clase Especial Correctiva de Pilates: 647502442

11:00

T. pascuero: manualidades y juegos cooperativos (>4 años) GREEN Kids

16:30

Estimulación temprana (de 0-3 años)

GREEN Kids

Fusionart

8€

10:00

Continuación de la formación de Reiki II

Centre Mompó

6€

11:00

Brunch time!

La Ola Fresca

-

18:00

Rumpelstiltskin, El enano saltarín

Teatre LlueRNa

17:00

Manualidad. Pasta polimerica

El L. de la Rana

19:30

Peña de Ernesto Urra

Loca Bohemia

19:00

Tube Chats: Intercambio de idiomas-inglés

Loca Bohemia

20:00

Jornada de Malabares

Fusionart

19:30

Charla Taller: Que no te cuenten las bolas chinas

La A. Conchita

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

195€
10€
5/7€

5€
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Dilluns 13
17:00

Aprende a crear… Acrílico

El L. de la Rana

18:00

Taller: Jabones ecológicos

Olegari

7€

22:30

Iván Cervera. Música de autor

La Gramola

23:00

Ginclub

London

20:00

Kurdistán. Autonomía y Revolución.

Kaf Café

17:00

Minicuadros. Crea el tuyo propio. Bastidor + Lona

El L. de la Rana

20:00

Trivial

Tulsa

18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

Terra

21:00

Los lunes al sol naciente: cena japonesa.

Chico Ostra

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

21:00

OpenJam SessioN! Todos los estilos, apúntate!

Cafe Cronopio

12€

18:00

Funglish with us (desde 2 años)

GREEN Kids

5€

18:30

Presentació Territorios en Democracia de Angel Calle

La Repartidora

Dimarts 13

18:30

Aperitivo Italiano

La Gioconda

19:00

Los 3 mosqueteros: 3mini calzones+bebida

La Bufala

17:00

Modelaje en estado puro. Paste E (Arcilla Blanca)

El L. de la Rana

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

La Pentola

19:00

Taller automaquillaje por Erika Bravo

Itamora

20:00

Piazza Grande: Intercambio de idiomas-italiano

Loca Bohemia

20:00

Speak English!

La Ola Fresca

20:30

proyección+votación de cortometrajes para BeCurt

Al-Paladar

19:30

La magia del taichi: “Usar la energía y no la fuerza”

Centre Mompó

20:00

Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete

La Pentola

20:00

Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!

London

20:30

Dia Siciliano

La Bufala

8€
5€

21:00

Macrojueves: Cenas MacroBIÓticas

Cafe Cronopio

-

21:30

Mad Pluma, reggae-rumba-soul

Cafe Cronopio

21:00

Degustación comida india

Tulsa

21:30

Muerdo

Kaf Café

21:30

Microabierto a músicos y poetas.

Kaf Café

22:00

TurksoulRefugee (soft soul)

enBabia

21:30

The Jazzy Jammin Band! Impro-jazz

Cafe Cronopio

22:30

Jam de Improvisación. Teatro de humor improvisado

La Gramola

23:00

Acústico: Jay&Dave

London

3€

Dimecres 14
17:00

Bisutería creativa. Collares

17:30

Animación lectora infantil. La prehistoria y la historia La Pentola

19:30
20:00

16:00

Inicio de la formación de tarot

Centre Mompó

Presentación Yámana, Tierra del Fuego de Emi Zanón La Rossa

16:30

Estimulación temprana (de 0-3 años)

GREEN Kids

Inauguración exposición: Realidades, Lalolafernandes Chico Ostra

17:00

Manualidad. Cristal

El L. de la Rana

17:00

Orillas, bajos, gomas... a máquina (3h)

Esperanzarecicla

18:30

Presentació “La apuesta municipalista”Pablo Carmona La Repartidora

20:00

Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€

Cafe Cronopio

Intercambio de idiomas

London

20:30

Sesión especial de pilates con elementos, zona lumbar Centre Mompó

21:00

Degustación comida japonesa

Tulsa

3€
3/4,5€
8€
5€
7€

Divendres 17

El L. de la Rana

20:30

-

Dijous 16

3€

1,50€

3€

18:30

Yoga Ancestral y la filosofia del Yoga

19:00

Club lectura en valencià: Les dones no som (tan) complicadesLa Rossa

Centre Mompó

21:00

Noches de Piano, invitamos a pianistas a participar

Kaf Café

19:00

Tube Chats: Intercambio de idiomas-inglés

Loca Bohemia

21:30

Sara Gee & Ramblin Matt

Fusionart

19:30

Proyección+votación de cortometrajes+Palomitas

Fusionart

59€
23€
10€
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19:30

tuppersex alegre "autoerotismo"

Alegre Conchita

5€

19:00

Inauguración "Tinta, Agua y Obsidiana" Iris Serrano Cafe Cronopio

20:00

El presunto Profesor Jamón y su Barraca de los monstruos Teatre LlueRNa

7€

19:00

“La Odisea (D’anar per casa)”

Teatre LlueRNa

20:00

Sonidos 60's

19:30

Peña de Ernesto Urra

Loca Bohemia
Fusionart

Tulsa

20:30

Estreno: De sobte, el vent. Adaptació de F. Dürrenmat Teatro Círculo

21:00

Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:30

Javier Zamora Trio. Flamenco.

Kaf Café

8/15€

20:00

Jornada de Malabares

20:30

De sobte, el vent. Adaptació de l’obra de F. Dürrenmat Teatro Círculo

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

La Heidi Bélika + Invitad@s

Fusionart

Noche Solidaria: Poesía y Música Griega para Grecia

Cafe Cronopio

15:30

Sesió de zumba especial primavera

Centre Mompó

23:00

Magia: Lluc&Luch

Loca Bohemia

17:00

Aprende a crear… Encausto

El L. de la Rana

23:30

DJ & VJ

Fusionart

17:30

Yoga Infantil (desde 3 años)

GREEN Kids

19:00

proyección+votación de cortometrajes para BeCurt

TMJ

18€

20:00

Club de Cine: Marx Reloaded. Ideas y Marxistas hoy. Kaf Café

5€

20:00

Trivial

Tulsa

30€

21:00

III Aniversario Cronopio: OpenJam Session+Picaeta

Cafe Cronopio

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

Dissabte 18
10:30

Hatha Yoga Ancestral. Facilita Amba

A. Samadhi

Cocina con nosotros (desde 5 años)

GREEN Kids

16:00

Aprende a cuidarte: Alimentación, salud y movimiento A. Samadhi

18:00

Iniciativa Animalista + Feria Animalista

Fusionart

18:30

Paula te cuenta (cuentacuentos)

GREEN Kids

19:00

“La Odisea (D’anar per casa)”

Teatre LlueRNa

20:00

#Aperitiver, acústico

Tulsa

20:30

“De sobte, el vent” Adaptació de F. Dürrenmat

Teatro Círculo

20:30

Charla Iniciativa Animalista

Fusionart

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

5€

Dilluns 20

21:30
21:30

11:30

5/7€

3€
5/7€
4€
8/15€

20€/mes

5€

Dimarts 21
17:00

Modelaje en estado puro. Gres CH (Arcilla Gris)

El L. de la Rana

19:30

Proyección + votación de cortometrajes para BeCurt

Kaf Café

20:00

Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete

La Pentola

20:00

Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!

London

20:30

Sessió especial de pilates amb elements, zona lumbar

Centre Mompó

21:00

Rock en directo: Kifi

Loca Bohemia

21:00

Microabierto a músicos y poetas.

Kaf Café

21:30

Auténtico Blues: Danny Boy & Raoul T-Bonski

Cafe Cronopio

21:30

The Jazzy Jammin Band! Impro-jazz

Cafe Cronopio

8€
5€

Dimecres 22

21:30

Concierto + Paella vegana 2,50€

Fusionart

22:00

Slam Poetry Vlc. Slamer invitada Laura San.

Kaf Café

17:00

Bisutería creativa. Anillos

23:30

Dj (música para bailar)

Fusionart

17:30

Animación lectora infantil. La prehistoria y la historia La Pentola

3€

17:30

Cuentacuento com Abracadabrant!

Cafe Cronopio

2€
5€

Diumenge 19
11:00

Brunch time!

La Ola Fresca

12:00

“La Odisea (D’anar per casa)”

Teatre LlueRNa

El L. de la Rana

10€

20:20

Yoga Hatha con música en directo

Centre Mompó

5/7€

20:30

Intercambio de idiomas

London
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21:00

Degustación comida japonesa

Tulsa

21:00

Noche de Piano, invitamos a pianistas a participar.

Kaf Café

3€

17:00

Aprende a usar tu máquina de coser II (3h)

Esperanzarecicla

17:00

Manualidad. Madera

El L. de la Rana

21:30

La Llamada de Lauren - Wiwa Teatro

Fusionart

19:00

Tube Chats: Intercambio de idiomas-inglés

Loca Bohemia

22:30

Norberto Artagoitia y Los Santos Juanes

La Gramola

19:30

Charla: sexualidad y menopausia

La A. Conchita

20:00

“Dalí, salvador de si mateix”

Teatre LlueRNa

20:00

Big table: idiomas+jam poesía, host David Tortosa

La Ola Fresca
Tulsa

23:00

Comedy London: Open mic Comedy

London

23:00

Ginclub

London

20:00

Sonidos 60's

9:30

Sessión especial de zumba amb música dance

Centre Mompó

20:30

"A Viva muerte" Poesía escénica

Teatro Círculo

17:00

Minicuadros. Crea el tuyo propio. Tabla entelada

El L. de la Rana

21:00

Flamenco en directo: Ana espinosa+El Piru

Loca Bohemia

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:30

Cabaret Quinqui: Ana E. Pena y los Jipiloyas

Cafe Cronopio

-

Dijous 23

18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

Terra

18:00

Funglish with us (desde 2 años)

GREEN Kids

18:00

Inauguració dels cartells "30 díes en bici"

Al-Paladar

18:00

Taller: Cocina del mundo con Olegari

Olegari

3€

21:30

Marcos y la máquina del tiempo + Dreamer Strings Show Fusionart

6€

21:30

Rafael Vargas trio. Flamenco.

Presentació dels llibres sobre Durruti por Miquel Amorós La Repartidora
Aperitivo Italiano

Gioconda

3/4,5€

10:00

Realizar una película low cost y no arruinarse

Caixa Fosca

19:00

Los 3 mosqueteros: 3mini calzones+bebida

La Bufala

8€

10:00

Curso intensivo de Mindfulness

As. Samadhi

La Pentola

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

10:30

Yoga y los 4 elementos

Centre Mompó

20:00

La sanación a través de los 4 elementos. La era del acuario Itamora

11:30

Estimulación musical (desde 3 años)

GREEN Kids

20:00

Piazza Grande: Intercambio de idiomas-italiano

Loca Bohemia

11:30

L'experiencia municipalista al Vallès. José L. Muñoz

La Repartidora

20:30

Degustación cerveza artesana. Tercio+tapa: 3,50€

Chico Ostra

21:00

Dana Gynther presenta The woman in the Photograph La Ola Fresca
Macrojueves: Cenas MacroBIÓticas

Cafe Cronopio

Noche Flamenca con Reina Roja(Ex-Saudade)

Cafe Cronopio

22:00

Cotolí-Aleza (dúo guitarra-cello)

enBabia

22:30

Circuito Café Teatro con Oscar Tramoyeres

Tulsa

-

3,50€
7€

6/3€

3€

La Ola Fresca

-

GREEN Kids

3€

19:00

Pinotxo, el titella

Teatre LlueRNa

20:00

#Aperitiver, acústico

Tulsa

4€
8/15€

21:00

Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:00

Swing en directo: Clau de Swing

Loca Bohemia

La Gramola

21:30

Blues Waves Dúo! Excelente Blues

Cafe Cronopio

London

21:30

Noche Africana: Daouda y su grupo Kisito + Menú

Fusionart

21:30

Pedro Pastor

Kaf Café

23:30

Dj & VJ (Afro Reggae para bailar)

Fusionart

-

10€

Cook&Learn English

Jam de Improvisación. Teatro de humor improvisado

Divendres 24

30€
90/150€

Paula te cuenta (cuentacuentos)

Acústico: La Peluquera

GREEN Kids

3€

17:00

22:30

Estimulación temprana (de 0-3 años)

8/15€

18:30

23:00
16:30

-

Dissabte 25

18:30

21:00

7€

Kaf Café

18:30

21:30

23€

5/7€
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Diumenge 26
10:00

Taller Fotografia estenopeica (pinhole)

21:30
Caixa Fosca

10:00

Curso intensivo de Mindfulness

As. Samadhi

11:00

Brunch time!

La Ola Fresca

12:00

Pinotxo, el titella

Teatre LlueRNa

13:00

Brunch: buffet libre

Chico Ostra

35€
90/150€

The Jazzy Jammin Band! Impro-jazz

Cafe Cronopio

Dimecres 29
15:30

Cuidando las cervicales con el Pilates

Centre Mompó

10€

17:00

Bisutería creativa. Camafeos

El L. de la Rana

5/7€

17:30

Animación lectora infantil. La prehistoria y la historia La Pentola

6€

20:00

Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€

Cafe Cronopio

5/7€

19:00

Pinotxo, el titella

Teatre LlueRNa

20:00

Presentación Motivos de horizonte. Emilio P. Gómez

Kaf Café

19:30

Peña de Ernesto Urra

Loca Bohemia

20:30

Intercambio de idiomas

London

20:00

Jornada de Malabares

Fusionart

21:00

Degustación comida mexicana

Tulsa

20:30

Visionado+votación de cortometrajes para BeCurt

Teatro Círculo

-

21:30

Concierto: Edmundo (Indie Folk)

Fusionart

5€

22:30

El pececillo volador. Trio acústico

La Gramola

23:00

Ginclub

London

17:00

Minicuadros. Crea el tuyo propio. Lienzo

El L. de la Rana

18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

Terra

18:00

Funglish with us (desde 2 años)

GREEN Kids

19:00

Feminismos y culturas. Clara Yuste

La Rossa

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

22:30

Circuito Café Teatro con Carlos Aguilera

Tulsa

6/3€

Dilluns 27

3€
1,50€

3€

-

Dijous 30

17:00

Aprende a crear… Barniz Dammar

El L. de la Rana

17:30

Yoga Infantil (desde 3 años)

GREEN Kids

18:00

Taller: Curso de Pan artesanal.

Olegari

19:00

Proyección+votación de cortometrajes para BeCurt

TMJ

20€/mes
6€

20:00

Club de Cine: Tiqqun y el Comité Invisible-¿Guerra Social? Kaf Café

19:00

Los 3 mosqueteros: 3mini calzones+bebida

La Bufala

20:00

Trivial

Tulsa

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

La Pentola

21:00

OpenJam SessioN! Todos los estilos, apúntate!

Cafe Cronopio

20:00

Inauguración exposición obra. Artista Liset Güiza

El L. de la Rana

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

20:00

Piazza Grande: Intercambio de idiomas-italiano

Loca Bohemia

20:00

Speak English!

La Ola Fresca

5€

Dimarts 28
12:00

Sesión especial de hatha yoga “Sentir la presencia”

Centre Mompó

21:00

Macrojueves: Cenas MacroBIÓticas

Cafe Cronopio

17:00

Modelaje en estado puro. Gres CH (Arcilla Negra)

El L. de la Rana

21:30

Julio Bustamante. Folk.

Kaf Café

21:30

Raices, Gospel & Blues!

Cafe Cronopio

22:00

Versonautas (música y poesía)

enBabia

19:30

proyección+votación de cortometrajes para BeCurt

Kaf Café

20:00

Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete

La Pentola

20:00

Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!

London

5€

22:30

Jam de Improvisación. Teatro de humor improvisado

La Gramola

3€

23:00

Acústico: Dos Animales

London

21:00

Degustación comida india

Tulsa

21:00

Microabierto a músicos y poetas.

Kaf Café

8€

3€
8€
-

5€
7€
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A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
685 463 757
facebook.com/pages/Acontarmentiras
acontarmentiras.com
Si véns a comptar mentides és perquè no
busques una escola de dansa clàssica, contemporània, infantil i de pilates estricta,
de poses i manierismes. És perquè treballes 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 cedeixen l’espai com a residència artística.
És perquè reivindiques tot allò que una
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal
com eres.
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Al-Paladar

Taverna i take away
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dj 8:30-20 Dv+Ds 10-23 Dg 10-17
96 338 93 39
facebook.com/AlPaladar
al-paladar.com
Sembla que en Al-Paladar han encertat
amb la recepta per a fer que es detinga
el temps. Els responsables de tal descobriment 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 qualitat del producte. El seu objectiu: menjars
sans, casolanes, saboroses, assequibles per
a totes les butxaques. I el seu secret: productes ecològics, de temporada i coccions
lentes.

La Alegre Conchita

Projecte educatiu i sexològic
C/ Sant Esperit, 8
Dl-Dv 10:30-14h 17-21h Ds 11-14h
655 641 515
facebook.com/la.a.conchita
laalegreconchita.com
La Alegre Conchita naix per a ocupar un
buit i 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 educadores 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.

La Bufala

Restaurant napolità
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dx-Dl 13-00h
96 006 47 09
facebook.com/labufalabenimaclet
La Bufala és més que un restaurant, més
que una pizzeria, és un lloc que et transporta a una altra part del món. En el mediterrani 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.
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Caixa Fosca
Estudi creatiu

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h
646 258 992
facebook.com/caixafosca
caixafosca.com
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 treballen intensament, mà a mà, són Julia i
Sven. Dues persones que han vingut de
molt lluny però que han trobat a Benimaclet sa casa i sa família. La seua professió:
la fotografia, la fotografia humana, aquella que extrau de la gent el que hi ha al
seu interior.
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Café Cronopio
Café-llibreria

C/ Baró de Sant Petrillo, 46
Dm-Dx 17-00 Dj-Ds 17-1:30 Dg 17-23
96 064 17 17
facebook.com/CafeCronopio
Què és un cronopio? És una paraula inventada 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 prefereixen viure un record que estar darrere
d’una càmera de fotos. Cortázar entenia
què era perquè es va passar la vida intentant ser u. Potser, a Laura li passa el mateix. Dia rere dia, intenta viure vivint. Ser
un cronopio.

Centre Mompó
Teràpies naturals

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook.com/centremompo
centremompo.es
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 preocupacions, angoixes i malalties. Tot això
a base de teràpies naturals, massatges, osteopatia, 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.

Centre Instructiu Musical
Escola de música

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
963691703
facebook.com/cimbenimaclet
cimbenimaclet.com
El Centre Instructiu Musical de Benimaclet és una societat centenària que acull
moltes agrupacions lligades totes a la
música. La banda simfònica, l’orquestra
(amb les corresponents agrupacions juvenils), la rondalla, la Big Band i el cor
són algunes d’elles. El CIM, a més, té una
missió molt important: articular la vida
social dels veïns i les veïnes del barri. La
seua història i la seua agenda molt ampla
d’esdeveniments fan d’aquest espai el verdader cor del barri.
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Chico Ostra
Café-llibreria

C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960719944
facebook.com/chicoostra
chicoostra.com
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 Benimaclet, 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 seguint les seues prestatgeries. Prenem una
copa de vi assentats, comptant i escoltant
les nostres pròpies històries.
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El Club de los Poetas
Escola de teatre

C/ Germans Villalonga, 19
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds-Dg 20h
625995009
facebook.com/El-Club-de-Los-Poetas
Arribem a un local en un carrer del barri
de Benimaclet. Obrim la porta. L’obra va
a començar en uns minuts.
Trobem a Fran, qui interpreta molts papers 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 pot somniar.

enBabia

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

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Poeta Ricard Sant Martí, 17
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook.com/escuelameme.benimaclet
escuelameme.com
Escuela Meme és un lloc on tot és possible. 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
estava 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
valors socials i aposta per l’aprenentatge
intergeneracional. El lloc perfecte per
aprendre en llibertat.
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Esperanzarecicla

Costura i artesania

C/ Viver, 8
Segons Activitat
963615598
facebook.com/pages/Tiempo-de-Costura-Esperanzarecicla
Esperanza va veure la necessitat de reinventar-se, de reciclar-se a si mateixa.
Després de treballar per a altres empreses
tèxtils va fer el pas i va obrir el seu propi
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet
a mà, per l’artesania, pel reciclatge, per la
reutilització i per la reducció material. És
un lloc únic en tot el barri per qualsevol
persona que vulga aprendre tot el que Esperanza sap fer: costura, teixir, indumentària valenciana...
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Fusionart

Associació cultural
C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook.com/fusionartespacio
Emanuel va emprendre un viatge per tota
Europa. No coneixia València. Però quan
va arribar es va enamorar de les seues activitats, de la platja, de les seues cases ocupades, iniciatives autogestionades i sobretot, 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, fires d’artesania i moltes coses més.

La Gramola
Café-bar

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660 829 084
facebook.com/lagramola
Passem front un cantó del barri de Benimaclet. Ens aguaitem tímidament a una
finestra. Veiem gent somrient, parlant,
jugant... I sobre les taules troebem les diferents mans de la gent.
Obrim la porta i Noemí ens invita a prendre seient. Després ens dóna la carta amablement. Nosaltres demanem finalment
una cervesa d’importació de les moltes
que ofereix, un mojito elaborat amb un
tipus propi de sucre i un gintònic, especialitat de la casa.

Green Kids

Llibreria i jogueteria infantil
C/ Masquefa, 40
Dl-Ds 10-14h 16:30-20h
96 389 18 99
facebook.com/greenkidsvalencia
greenkids.es
Domingo i Cristina van veure com les
seues vides canviaren de sobte amb l’arribada al món de la seua filla Aitana. Va
ser el moment de crear un lloc únic per
als pares i mares i per als xiquets i les xiquetes. Un espai especialitzat en el joguet
didàctic per edats amb tres objectius: el
divertiment, l’aprenentatge i l’evolució.
Un espai en blanc que a poc a poc s’ha
omplit dels colors dels llibres il·lustrats,
dels joguets compromesos amb el medi
ambient i sobretot omplit per la felicitat.
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Itamora

Perruqueria
Avd. Primat Reig, 109
Dl 14-22h Dm+Dj 9-18h Dx 14-22h
Dv+Ds 9-21h
96 114 50 07
facebook.com/itamora.peluqueras
La història es repeteix, alguns somnis,
encara que no ho pareguen, es fan realitat. 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.
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Kaf Café
Café literari

C/ Arquitecte Arnau, 16
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook.com/kafcafebenimaclet
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, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de
Benimaclet, una verdadera institució al
barri. Ell ha aconseguit canviar, transformar, convertir un humil local en un café
on la pintura, la fotografia, el debat, la
poesia i la música s’eleven a la seua màxima expressió.

El Lienzo de la Rana
Tenda de belles arts

C/ Arquitecte Arnau, 39
Dl-Dv 10-14h 16:30-20:30h
Ds 11-14h 17-19:30h
96 205 06 60
facebook.com/El-lienzo-de-la-rana-II
Poques tendes de belles arts tenen el mateix 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, una ampla varietat de papers i suports en diverses
grandàries. Si no que també trobaràs un
tracte amable i proper. Trobaràs a Francisco, fuster de professió, qui et farà el
bastidor a mesura que necessites.
I al fons, trobaràs ‘la Charca’, un espai
d’exposicions obert a tothom.

Loca Bohemia
Café-bar

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
96 326 66 13
facebook.com/locabohemiacafebar
Tot està preparat. Les butaques i les cadires cadascuna al seu lloc i una llum suau
inunda tot l’espai. De sobte, un grup
de músics puja a un escenari quasi improvisat. I després, el silenci. La música
comença a poc a poc. La primera peça,
una cançó sense partitura no deixa indiferent a ningú i les cares de felicitat es
reprodueixen. Tot en Loca Bohemia. El
lloc perfecte per a la gent enamorada de
la música en directe. On la improvisació
sempre té cabuda.
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London

Café i cerveses
C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook.com/cafelondonbenimaclet
Quan una persona entra en el London entra 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 preparar 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 sensacions.
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MCP Arquitectura
Estudi d´arquitectura

C/ Rambla, 16
Dl-Dv 9-14h 17-21h
96 391 13 39
mcparquitectura.com
Fa 4 anys, una tragèdia marca l’inici
d’un nou projecte per a Manuel Cerdà.
Maria, la seua veïna, falta. És aleshores
quan adquireix la seua casa i aquesta comença a transformar-se en Multicultural
Project, MCP Arquitectura. Aquest no és
tan sols un estudi d’un arquitecte, ja que
exposicions d’art, fotografia, arquitectura i conferencies conviuen amb les seues
maquetes i dibuixos. Han canviat moltes
coses però aquesta continua sent la casa de
Maria. Una casa oberta a tothom.

La Ola Fresca
Delicafé

C/ Músic Magenti, 11
Dm-Dv 10-22h Ds 10:30-16:30 18-20h
Dg 11-20h 610 026 305
facebook.com/laolafresca
laolafresca.com
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.

L’Olegari
Pizzeria

C/ Músic Hipòlit Martínez, 8
Dl-Dg 16-1:30h
653 222 681
facebook.com/olegari.benimaclet
Quan un entra en l’Olegari, no està entrant en una pizzeria, està entrant en un
gran saló d’una casa mediterrània. 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 aquesta vegada? Hi ha
més de 25 tipus! Totes elles fetes amb la
mateixa dedicació, respectant la recepta
original a base de llevat mare, farines italianes i productes frescos i de temporada.
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La Repartidora

Llibres, formació i comunicació
C/ Arquitecte Arnau, 5
Dx-Dv 10:30-13:30 17-20 Ds 10:30-13:30
96 361 27 66
facebook.com/larepartidora.valencia
larepartidora.org
“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui
seran els pobres de demà.” Aquesta frase
del passat il·lustra el que seria el pensament d’un grup de cinc persones, que
volen canviar el sistema des de dins. Totes
elles han creat La Repartidora, un projecte social, cultural i polític autogestionat
que dóna suport a projectes d’economia
solidària, productes ecològics i llibreria.
Tot per a preparar el que ha de vindre. Ja
que com va dir el filòsof: “El revolucionari
ha d’escoltar l’herba créixer.”
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La Rossa

Llibres en femení
C/ Enric Navarro, 26
Dl-Ds 10:30 - 14:00 16:30-20:30
688 927 573
facebook.com/librerialarossa
Dorothy Parker va escriure Una Rossa
Imponent, un dels relats més emocionants i perfectes de la literatura del segle
XX. La Rossa, no sols fa un homenatge a
aquest text i autora sinó que vol convertir-se en un lloc de referència per tothom
que busque autores nacionals i estrangeres. Una llibreria que aposta per la igualtat
de gènere i la promoció de la dona dins de
la cultura i la societat actual. Un lloc que
ens facilita l’accés a assajos sobre gènere.
En definitiva, tota una llibreria en femení.

Samadhi

Associació de salut integral
C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook.com/
asociacionsamadhisaludintegral
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 nosaltres podrem trobar el
Samadhi alguna vegada, el que sí que sabem és que Nuria i Sara s’han unit perquè
nosaltres trobem el benestar físic, mental
i emocional més gran possible. Per això
proposen una gran quantitat d’activitats
com ioga, pilates, massatges, teràpies
bioenergètiques, neuroemocionals...
I tot, perquè et trobes en pau.

Taller de Música Jove

Escola i centre professional de música
C/ Mistral, 22
Dl-Dv 10:30-13:30 15:30-21:00
96 361 63 61
facebook.com/tallerdemusicajove
tallerdemusicajove.es
A 1994, el que va ser una antiga foneria
es va convertir en una escola de música.
Els sons dels forns i les ferramentes van
ser subtituïdes per les melodies de violins,
timbals i guitarres elèctriques. Una escola
on els alumnes entenen que Bach i grups
de música claus del segle xx com Pink
Floyd són igualment didàctics. On la guitarra elèctrica té la mateixa importància
que el violí d’una orquestra. Una escola
que diu en veu alta: Toca el que vulgues,
però toca!
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Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 33
facebook.com/teatro.circulo
teatrocirculo.com
El cercle és una figura constituïda per infinits punts que equidisten d’un centre.
Una forma inclusiva i igualitària. Així és
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Centrat
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, García Márquez,
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adaptades i versionades.
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Teatre Lluerna
Teatre de titelles

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12h, 18h
96 389 93 89
facebook.com/pages/Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de titelles 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 verdaders miracles. Un tros de fusta i tela, de
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la persona que mou i fa el so d’un titella sembla
que desapareix. El Teatre Lluerna, el lloc
on mons fantàstics i històries impossibles
es fan realitat.

El Terra

Centre social autogestionat
C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Dv 8:00-1:00 Ds-Dg 9:00-1:00
699 319 665
facebook.com/terra.socialbar
elterra.org
Des de finals del segle passat un grup de
persones que volen canviar les coses al País
Valencià i al món sencer, crearen El Terra.
Un projecte basat en l’autogestió, el catalanisme, la independència i la llibertat de
classe i país. Un lloc on tot tipus de persona és benvinguda, bé per escoltar una
xarrada, o per a fer falles populars i també
per participar en una assemblea. On els
dinars i els sopars, sempre casolans, sempre ecològics, s’allarguen infinitament.
Un lloc on ens sentim entre amics.

Tulsa Café
Café-bar

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook.com/tulsacafeperfil
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.

un projecte de

vols entrar?
benimacletentra.org
benimaclet.entra
benimacletentra

