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Hola!
Tens entre les teues mans el 22é 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 agenda i tallers per a
descobrir i gaudir del barri.
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.

Portada
Laura Pérez

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.
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Benimaclet: Tots els colors, totes les
cultures.
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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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4 ARTISTA DEL MES
Com definiries el teu treball? Urbà, psicològic i amable.
On trobes inspiració? En la gent, de ciutat o de món rural. En el dia a dia. També
m’inspira la ciència-ficció i les històries
extraordinàries. De l’ordinari a les coses
extraordinàries, per dir-ho d’alguna manera.
Quins són els teus referents? Els referents vénen no només del còmic, també
del cinema, música i literatura. Puc destacar a Norman Rockwell, Hopper, Marcos
Chin, Daniel Clowes, Radiohead, Adrian
Tomine, Röyksopp, Asimov, Moebius i
moltíssimes pel·lícules.

Laura Pérez
Portada del número de desembre
lauraperez.net
facebook / Lauraperezgr
Com vas començar? A dibuixar des de xicoteta, provant amb la il·lustració des de
l’últim any de carrera i amb el còmic des
de fa un any.
Què volies ser de xicoteta? Ballarina primer i després biòloga marina.
Durant els teus estudis, vares recórrer
mig planeta, amb què et quedes? Que en
cada lloc se li dóna importància a coses diferents, però que al final, has de trobar un
punt d’equilibri. També que les carreres
artístiques són preses més seriosament en
uns països que en altres.

Persones quotidianes al carrer, en un
bar o en una casa, per què aquests xicotets personatges són tan importants en
la teua obra? El que fem cada dia és el
que realment som. Tots els xicotets detalls
fan una estampa de les nostres vides, són
moments de descans i sembla que en eixa
situació som més nosaltres que quan estem molt ocupats. És interessant observar
a la gent en eixe moment.
T’interessa la creació de personatges,
quines persones t’interessen dibuixar?
Són ideals i perfectes? No hi ha personatge ni ideal ni perfecte, i si existeix, no
té massa interés. Tampoc m’interessen els
moments més divertits ni entusiastes, a
no ser que em paguen per fer-ho i siga
part d’un projecte en què el client així ho
demana. M’interessen més els moments
de soledat, o d’introspecció del perso-
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natge davant del món que el rodeja. De
veure’l i veure’s un mateix en una actitud
similar. Els moments més íntims. On no
actua ni sent la necessitat de fer res més
que estar.
I al carrer, quan dibuixes, què persones
t’atrauen? M’agrada veure com s’esforça la
gent per ser acceptats i adaptar-se a totes les
coses possibles. També els que s’allunyen
de la gent i viuen apartats i aliens. Però
inclús la persona que tinc prop pot que
em cride l’atenció per a dibuixar-la, potser
prenent alguns matisos que es revelen per
la seua mateixa presencia.
Veiem com tractes temes molt seriosos,
però on sol aparéixer una estètica molt
viva i colorista, per què has escollit
aquest camí? És com quan decideixes
afrontar alguna cosa difícil d’una manera
més suportable. Sempre depén d’un mateix com actue enfront d’una circumstància adversa. El mateix amb els dibuixos.
Per què el color groc està sempre present en els teus treballs? I el verd. Solen
estar els dos colors complementaris. Em
fan sentir bé. Tenen un equilibri entre els
dos, tant psicològic com atmosfèric.
Com explicaries a un amic, en què consisteix Náufragos? Es tracta d’una història que parla de les sensacions i els canvis que succeeixen des de l’adolescència a
la maduresa, i que, a vegades, eixos canvis
poden no ser rellevants. Però en altres, són
transformadors. I que se’l compre que l’ha
dibuixat la seua amiga!

La novel·la gira al voltant de dues èpoques, els huitanta i els noranta, amb quina et quedes? Les èpoques són una excusa
per a parlar del temps i l’evolució del personatge. Podria haver sigut una altra dècada i
el resultat haguera sigut similar. Però resultava interessant mostrar Madrid en els anys 80
com un punt d’arrancada i Barcelona dels
anys 90 com un altre punt de revelació.
Un somni. Que les idees i il·lusions no
s’escaparen amb facilitat.
Com és la ciutat en la qual vius? La mateixa en la qual vaig nàixer. Em vaig anar
per a tornar.
Quina és la teua ciutat somiada? Una on
no hi ha contaminació i tothom té un lloc
per a dormir i menjar.
Un còmic, una pel·lícula, un llibre i un
disc. Intrusos, Blade Runner, El poder del
mito de Joseph Campbell, The Inevitable
End, Röyksopp.
Com veus Benimaclet? Un lloc on conviu
l’esperit de barri, però lligat a unes comoditats de ciutat. Les parts per als vianants
són les meues favorites, i tindre l’horta tan
prop per a poder desconnectar amb un
passeig és de les millors coses que es pot demanar després d’uns dies de treball intens.
Parla’ns de la portada. És un d’eixos personatges que observen, i vosaltres l’observeu a ella. També hi ha personatges secundaris que miren alguna cosa que ocorre al
carrer. Tots som un poc curiosos.
Entrevista per Manuel Pérez Bernat
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que donen al carrer. El problema radica
principalment en l’ús irresponsable que
fan algunes persones de l’espai col·lectiu
que és la plaça de Benimaclet i els seus
voltants. Una nit darrera l’altra, fins i tot
entre setmana, nombrosos grups de joves
s’amunteguen als carrers, deixant-los fets
un desastre, bevent, cridant, tocant instruments fins a altes hores de la matinada, allargant la festa tant que els equips de
neteja han d’esperar que buiden la plaça
el matí següent per a poder començar a
netejar.

Benimaclet Descansa
Una nova iniciativa veïnal
facebook / BeniDescansa
twitter / @benidescansa
benimacletdescansa@gmail.com

L’ambient de proximitat del veïnatge de
Benimaclet i la tranquil·litat són més
pròpies d’un poble que d’una ciutat amb
quasi 800 000 habitants. Aquestes són
algunes de les qualitats que els veïns i veïnes valorem i per les quals seguim fent la
nostra vida diària ací.
Però, des de fa ja alguns anys, els veïns i
veïnes trobem dificultats per a agafar el
son, alguns fins i tot han de prendre medicaments somnífers o es veuen obligats
a moure els seus llits lluny de les finestres

D’aquesta situació insostenible naix
el moviment Benimaclet Descansa, un
grup de veïns que, cansats de la situació actual, decideixen buscar una solució. Un moviment que sorgeix des dels
veïns i per als veïns.
Ens dividim en diversos grups, cadascun destinat a una tasca concreta per,
en conjunt, solucionar el problema que
se’ns planteja: Soroll, Botelló, Descentralització, Coordinació, Brutícia i Comunicació. L’equip de Soroll treballa per a
disminuir el volum general en els carrers,
evitar l’ús d’instruments i eliminar els
concerts improvisats que es creen en hores de descans. L’equip de Botelló busca
acabar amb la venda il·legal d’alcohol i
altres substàncies al carrer. L’equip de
Descentralització investiga la manera de
disseminar les activitats d’oci que tenen
lloc en la plaça i carrers contigus, buscant
alternatives juntament amb altres associacions. L’equip de Coordinació està en

contacte amb els serveis municipals com
la policia o els de neteja per a millorar
la coordinació entre tots els implicats.
L’equip de Brutícia treballa per a mantenir els nivells bàsics de salubritat en els
carrers, eliminant males olors i fem. Finalment, l’equip de Comunicació intenta
fer visible als mitjans de comunicació i al
públic en general la situació que es viu en
la plaça, per així aconseguir una major
resposta ciutadana a aquest problema.
Quin és el nostre principal objectiu?
Descansar, per això el nom del moviment. No volem eliminar la vida nocturna del barri, ja que entenem la necessitat
que té Benimaclet de ser un lloc de trobada cultural i un espai per a l’oci. Però
apel·lem a un oci que tinga en compte la
seua repercussió en el veïnatge. Busquem
solucions conjuntes a un problema que
afecta a tot el barri, tant als que hi vivim
com a aquella gent que promou un oci
diferent, respectuós, i que es veu esguitada per aquesta mala fama que es projecta
sobre ells. Volem que el barri torne a ser
com era abans, un lloc social però respectant la vida diària, i sobretot nocturna,
d’aquells que gaudim del meravellós barri
que és Benimaclet.
Col·lectiu Benimaclet Descansa
Vols participar d’aquesta iniciativa
veïnal? Ens trobaràs a les xarxes socials.
En Facebook i Twitter com
@benidescansa o pots enviar-nos un
correu a benimacletdescansa@gmail.com
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sabut que els mitjans de comunicació tenen un immens poder a l’hora d’elaborar
el nostre imaginari col·lectiu al voltant
de qualsevol realitat. Però, què passaria
si en els mitjans de comunicació es ressaltaren les xicotetes coses positives?
Nosaltres no som un mitjà de comunicació de gran abast. Som tres joves (Pepe
Torres, Carmen Millet i María Sorribes)
que, gràcies a la subvenció Emergents
atorgada per la Universitat de València
i amb la imprescindible col·laboració
de l’associació Orriols Convive, estem
duent a terme un modest, però potent,
projecte comunitari al barri d’Orriols.

Orriols, Autoretrat de barri
Un projecte de fotografia comunitària
facebook / orriolsfotografia
orriolsfotografia@gmail.com
Si teclegem les paraules “Orriols, barri,
notícies”, les entrades que apareixen no
desprenen precisament molta positivitat: “Robatoris i persecucions pels terrats
d’Orriols...”, “Orriols alerta de la pujada
de conflictes per les ocupacions il·legals
d’habitatges”, “Veïns i veïnes d’Orriols
denuncien l’exclusió social i presència de
màfies al barri...”. És ben sabut que els
mitjans de comunicació solen decantar-se més per la informació morbosa,
impactant, groga, molt més pròxima a
l’aspecte negatiu que al positiu. També és

Potser, canviar la imatge d’Orriols en sis
sessions de taller siga una mica pretensiós, però el que volem intentar és que
siga el mateix barri el que parle de la
seua altra realitat, la seua altra cara: la
positiva. El mitjà de comunicació serà
la imatge, la fotografia, i quins millors
comunicadors que els xiquets i xiquetes
d’Orriols, capaços de plasmar la seua visió fresca, autèntica i lliure de prejudicis,
del barri de tota la vida. Els tallers ja han
començat. En ells, els participants d’entre dotze i quinze anys estan aprenent
la tècnica i teoria de la fotografia, però
sobretot, estan reflexionant, compartint
i obrint al món la seua pròpia visió del
barri. En la primera sessió ja ens hem
quedat sorpresos de l’intens debat que
es va generar i les ganes que tenien de
ser escoltats. “La gente que no conoce
el barrio, que solo pasa de visita ve lo

que ve: que está sucio, que en una esquina se están pegando, que el otro por
ahí se está llevando una moto... cualquier cosa. Pero si vives aquí sabes que
en este barrio nos respetamos mutuamente, aunque cada uno lleve su vida”
(Miguel, 11 anys).
Ara només queda el més complicat, convéncer a la resta dels veïns i veïnes perquè s’involucren en el projecte i envien
les fotos més positives del barri al correu
orriolsfotografia@gmail.com. Al voltant
de cinquanta fotos formaran part de l’exposició que tindrà lloc el dia 17 de desembre a Orriols. Les dotze imatges més
votades pels assistents formaran part del
calendari del barri, que estarà en venda
en la seu d’Orriols Convive i la recaptació estarà destinada a realitzar projectes
culturals i comunitaris al barri.
Animem tots i totes a participar en
aquest projecte, animem a retratar
Orriols, un barri actiu, participatiu, ric
en la seua diversitat de gents i cultura,
amb personalitat i història. Un barri que
té molt a dir i del qual tenim molt que
aprendre. Només fa falta observar bé i, a
poder ser, amb actitud positiva.
María Sorribes, Pepe Torres i Carmen Millet
Organitzadors del projecte
No et perdes!
Exposició Orriols, autoretrat de barri
Dissabte 17 de desembre
Barri d’Orriols
Consultar ubicació al Facebook
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Nuts en inglés significa además de frutos
secos, ser entusiasta por algo o loco por
algo. Con esta receta tienes un paquete
perfecto de proteínas, grasas saludables,
fibra, esteroles vegetales, antioxidantes y
muchas vitaminas y minerales. En definitiva, una buena fuente de energía y por
eso estamos, nuts for nuts!

Nuts for nuts
Garrapiñadas especiadas para Navidad
Tiempo 1 h y 30 min
Cantidad 8 paquetes de 100 g
Dificultad Fácil
Ingredientes
- 500 g de mezcla de frutos secos: almendras, avellanas crudas
- 100 g mezcla de semillas: girasol, calabaza
- 50 g de azúcar glasé
- 50 g de panela (azúcar moreno)
- 2 cucharitas de mostaza de Dijon
- 2 cucharitas de pimentón de La Vera
- 2 cucharitas de semillas de comino
- 2 cucharitas de semillas de anís
- 1 cucharita de romero
- 1 cucharita de chili en polvo
- 1 cucharita de sal marina
- 2 cucharas grandes de agua caliente

Elaboración
Paso 1 Pre-calentar el horno a 180 grados. Repartir las almendras y avellanas
en una bandeja. Introducir en el horno
durante 10 minutos hasta que empiecen
a dorarse.
Paso 2 Mientras se están cocinando, coloca todos los ingredientes secos (excepto
las semillas) en un cuenco grande y mezclarlo bien.
Paso 3 Sacar la bandeja del horno y añade las semillas, remover y luego añadir
toda la mezcla al cuenco.
Paso 4 Añade la mostaza Dijon con agua
caliente y añadir al cuenco. Remover bien.
Paso 5 Mezclar bien antes de devolver al
horno. Cocinar alrededor de 15/20 minutos, removiendo de vez en cuando y teniendo cuidado que no estén quemando.
Paso 6 Cuando el líquido se haya evaporado y todo esté dorado y un poco pegajoso, sacar la bandeja del horno. Deja
enfriar en la bandeja y luego rómpelo en
pedazos. Se puede guardar en un recipiente hermético unas semanas.
Paso 7 Hacer bolsas decorativas Go nuts
y añadir dátiles, pasas y pequeños motivos
navideños.
Helen Westwater
La Ola Fresca
C/Músic Magenti, 11
Dl-Dv 10-22h Ds 10:30-22h Dg10:30-20h
961 146 299 610 026 305 WhatsApp
facebook / La Ola Fresca
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Alvar Carpi, 55 anys
Músic, compositor, faranduler i oficial de laboratori
“La vida és allò que et passa mentre tu intentes fer altres coses”
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D’on ve el nom Novembre Elèctric? No
té cap secret, en realitat. M’agradava com
sona. Remet a la tardor, l’estació més evocadora per a mi.
En quin ambient toqueu més còmodes?
Ara mateixa estem treballant diferents
formats, acústic, elèctric, acústic amb el
nostre amic i poeta Hèctor Serra, elèctric
amb Hèctor... Som un grup molt versàtil
en aquest sentit. Potser, ara mateixa el que
més ens agrada és l’elèctric.

Novembre Elèctric

Música per a escoltar quan tens preguntes
que resoldre
facebook / Novelectric
twitter / @NElctric
mesdemil.bandcamp.com

Quin és el vostre primer record associat
a la música? La música que escoltava el
meu pare: Julio Iglesias, Víctor Manuel,
Sabina. Després, més conscientment,
quan veia videoclips a la tele amb el meu
germà i ens quedàvem bocabadats. La primera guitarra espanyola que ens comprarem tots dos i amb la qual vaig aprendre a
tocar els primers acords (a l’inrevés).
Com descriuríeu la vostra música? Pop/
rock ambiental i emotiu.

Qui sou? Jo sóc Yeray Calvo (veu, guitarra,
piano). Després està “el clan madrileny”,
Rodrigo Domínguez (baix), Sergio León
(bateria) i Jesús Avello (guitarra).

Com trobeu inspiració per a crear la
vostra música? De les vivències que et remouen coses per dins. Les esquerdes que
tothom tenim.

Quina és la vostra història? La nostra
història és fruit de la casualitat. Fa nou
anys que visc a Madrid. Allí vaig conéixer
a Sergio i Rodri. Al primer al treball, al
segon a partir d’una amiga en comú. Després vingué Jesús. Supose que si haguera
estat a Islàndia, haguera format el grup
amb islandesos, però va sorgir així.

Quines són les vostres influències? Moltíssimes. Per dir-te alguns noms: Bon Iver,
Damien Rice, Coldplay, Radiohead...
Una anècdota. Just abans de pujar a l’escenari cantem la cançó de Los cuatro perretes.
Per a saber de què va heu de vindre a algun concert.

De què parlen les vostres lletres? El
primer disc és una radiografia de sentiments. Vomitats d’una manera totalment
inconscient. (El segon està basat en lletres
d’Hèctor Serra). El tercer (que està per
vindre) serà reflexions sobre la vida (d’una
manera totalment conscient i reflexiva).
Aquest mes tocareu en el Tulsa Café,
què ens anem a trobar allí? Com heu
plantejat el concert? Serà un concert
acústic on contarem de nou amb la participació espectacular d’Hèctor Serra. Música, poesia i molt de sentiment.
Projectes en marxa? Seguir de gira en
2017 presentant el nostre segon disc
Tremole amb Hèctor Serra allà on ens
deixen. També, treballar en el tercer disc.
Unes paraules per al barri. Benimaclet és
el millor barri de València.
Entrevista per Julia Reoyo
Banda sonora per a
Quedar-se adormit Nacho Vegas
Arribar tard a una cita Joaquín Sabina
Enamorar-se en un bar Drexler
Molta gent Sigur Rós
Eixir de festa Tame Impala
Morir en pau Leonard Cohen
Pròxims concerts
Aperitiver Verlanga
Dissabte 17 de desembre - 20h
Tulsa Café
C/ Juan Giner, 11
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Bateria de taronges

Fabrica els teus propis artefactes!

1

Aprofitant que és temps de taronges, en
aquesta edició farem una bateria elèctrica amb fruita, un projecte tan sorprenent
com senzill.
Aquestes bateries transformen l’energia
química en energia elèctrica. El secret està
en els metalls utilitzats (elèctrodes) i en
l’àcid del suc de la taronja, que fa d’electròlit.
Passos a seguir
1 Posem el clau de zinc en la taronja, de
manera que arribe aproximadament fins
al centre de la fruita i procurant no travessar-la per l’altre costat.
2 Clavem la moneda de coure a uns tres
centímetres del clau. Si en compte d’una
moneda utilitzes un clau de coure, clava-ho també fins al centre, però sense
arribar a tocar l’altre clau.
3 Connectem cada cable a un elèctrode. Si
tens connectors de tipus cocodril, et serà
més còmode, però també es pot enrotllar
el cable al clau o pegar-ho amb cinta.
4 Comprova la polaritat, el zinc és el negatiu i el cobre és el positiu.
5 Per fer funcionar la calculadora, necessitem connectar dues taronges en sèrie.
Només cal unir el clau de zinc de la primera amb la moneda de coure de la segona. Ara tenim una pila de dues taronges!
En aquesta bateria doble, el positiu és la
moneda de coure de la primera taronja i
el negatiu és el clau de zinc de la segona.
Equip Laboratorio de Fabricación

2

3

4

5

6

Components
- Un tros de coure (cobre)
Pots utilitzar una moneda de cinc
cèntims d’euro
- Un tros de zinc. Pots trobar-ne molts
claus d’aquest material
- Tres cables
- Dues taronges. Com més verdes
millor perquè tenen més àcid!
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gen, una causa i una informació valuosa a
transmetre’ns. Totes les emocions tenen
una funció i la millor manera de transitar-les i aprendre d’elles és deixar-nos
sentir tot allò que hem de sentir, amb
profunditat i respecte.

La dimensió transgeneracional
de les emocions
Les emocions que sentim totes les persones són estats complexos de l’organisme,
generats a partir d’un succés extern o
intern, que es caracteritzen per una excitació o pertorbació que predisposa a donar una resposta organitzada (Bisquerra).
Ens empenten a l’acció, alguna cosa ens
“mou” a respondre de determinada manera. Gràcies a la pel·lícula Inside Out, ara
totes i tots sabem que no hi ha emocions
“bones” i emocions “dolentes” sinó que
totes elles afavoreixen la necessària resposta i expressió de l’organisme a diferents situacions que ens planteja la vida. Malgrat
haver emocions més fàcils de sentir com
l’alegria, la felicitat, la serenitat, el desig
i altres més “incòmodes” de sentir com la
ràbia, la tristesa, la por, els gels, l’enveja,
totes elles tenen una raó de ser, un ori-

Per això és tan important aprendre a escoltar el cos, les sensacions corporals, la
respiració, la tensió muscular, aprendre a
observar els pensaments i les imatges que
acudeixen en moments d’activació emocional. Cada emoció té un cos diferent,
una manera diferent de mirar, de respirar i de moure’s. Hi ha una unitat entre cos-emoció-pensament. Encara que
algunes vegades tractem de despistar-nos
a nosaltres mateixes per a evitar responsabilitzar-nos d’allò que sentim, el cos mai
menteix (Miller). Quan no escoltem el
cos, o estem desconnectats de nosaltres
mateixos o bé, no legitimem allò que estem sentint. La “narració” que fa el nostre pensament sol anar-se’n de la realitat,
donant explicacions idealitzades o projectant allò que sent en una altra direcció. El
resultat sempre és un patiment innecessari que, això sí, té el benefici secundari de
postergar la solució.
Tenim en la nostra mà aprendre a
acompanyar-nos a nosaltres mateixos i
a altres persones en el nostre/seu creixement vital. Per això, cal que aprenga a
veure d’on venen les emocions que tinc,
per què es repeteixen a la meua vida, quins
processos emocionals impliquen certs
trànsits vitals i quines resistències puc estar activant inconscientment. Sense cap
dubte, aquest serà l’aprenentatge més
important i productiu de la nostra vida.
En el treball amb les emocions pròpies,
hi ha un primer nivell que consisteix a
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RECONÈIXER allò que estic sentint
(identificant l’emoció que visc) per a
després poder ASSOCIAR l’emoció a
l’estímul extern o intern que la provoca.
En associar l’emoció al seu origen estic
fent el primer pas per a canviar allò que
necessite canviar a la meua vida (que pot
ser, per exemple, la relació amb el mateix
cos, una relació de parella, determinades
creences limitants, la relació amb la mare/
pare, etc.) i que, d’aquesta manera, puga
transformar-se l’emoció.
El segon nivell s’ocupa de les emocions
profundes, les que em dificulten el desenvolupament, aquelles a les que sembla
que tinc “tendència”, en les que m’instal·le
amb relativa facilitat, aquelles de les que
no puc eixir amb fluïdesa. Moltes vegades, les emocions que vivim estan arrelades en patrons familiars que s’estenen
al llarg de diverses generacions. Són
emocions primitives, de memòries atàviques. Emocions que no pogueren ser
expressades, desautoritzades, no plorades
ni curades en el seu moment. Aquest és el
moment de DESACTIVAR PATRONS:
ens ocuparem dels comptes pendents en
l’entramat relacional del qual som una
petita part. Primer amb el que és relatiu
a la família d’origen i després amb les implicacions transgeneracionals. D’aquesta
manera, serem cada vegada més lliures per
a decidir per nosaltres mateixos.
Estel Masó
Psicoterapeuta AVATI
AVATI
C/ Torreta de Miramar, 4 esc B, porta 3
Dl-Dv 10-20h Cita prèvia
680 287 620
facebook / AVATI Teràpia i Educació
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18 BENIMACLET DANSA
l’escola acaben demanant més informació
sobre tota aquesta cultura i s’involucren
en els esdeveniments socials.
El xarleston va ser un dels balls que va
causar furor en la dècada de 1920, sobretot en una sala que va estar per damunt
del nivell de moltes altres: la sala Savoy
a Nova York. Va ser ací on els ballarins
afroamericans van començar a mesclar
xarleston amb altres estils de balls com
cakewalk o texas-tommy, donant origen a
un estil nou que causa furor hui en dia
com a l’època, considerant-se ball nacional dels EUA: el Lindy Hop.

Clandestí nadalenc Spirit
Ball social de Lindy Hop i Showcase
d’Authentic Jazz el 23 de desembre
facebook / spiritbenimaclet
instagram / spiritbenimaclet
Des de Spirit Benimaclet estem encantats
de veure com cada dimecres o dissabte
s’ompli l’escola o la plaça de gent ballant
i gaudint del jazz i, aprofitant el nadal i el
nostre primer trimestre oberts, volem fer
un clandestí on hi haurà ball social i, com
a novetat, actuaran els nostres alumnes
mostrant una xicoteta part del que han
aprés. Aquests esdeveniments són una
de les pedres angulars del nostre projecte, ja que fa temps que estem difonent la
cultura del jazz ballat des de principis del
segle XX. Açò cobra sentit quan veus que
els diferents grups de gent que entren a

En les nostres classes de Lindy Hop busquem, des d’un primer moment, establir
vincles entre persones per a crear escena
social de ballarins, on persones en principi molt diferents entre elles comencen
a gaudir del ball, la música i la connexió
amb la parella. Sempre diem que el ball
cobra sentit quan es balla en els centres socials, en el carrer, en els concerts.
Aquesta sensació no es pot descriure si no
s’experimenta, per aquesta raó, quan els
alumnes connecten amb tot açò, tenen la
sensació d’estar dins, d’improvisar, d’alliberar-se. El swing té aquest poder.
No només tenim gent molt bona ballant
en parella lindy hop, sinó que també hi
ha en Spirit un grup de gent ballant sols
jazz, també conegut com a Authentic Jazz
que és un poc posterior al Lindy Hop i
té el seu origen, com aquest últim, en
ballarins afroamericans. És un ball que
combina la tradició del xarleston amb les
arrels de balls africans, donant lloc a un
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ball sense parella molt enèrgic que combina passos de diferents estils i tradicions
fusionant-los en rutines, improvisació,
bogeria. Des de setembre en Spirit Benimaclet tenim també un grup de gent que
ja juga, balla i gaudeix amb aquest ball.
En el swing diguem clandestins quan
ballem al carrer; és un nom que recorda
com es ballava en l’inici de tot açò. Per
als afroamericans, les mostres de cultura
i ball en llocs públics estaven socialment
mal vistes i per aquest motiu començaren
a actuar i ballar en clandestinitat. Avui
dia, dir clandestí és un xicotet homenatge
als primers balls socials/actuacions que
es feien a l’aire lliure. El divendres 23 a
partir de les 19 h tot açò cobrarà sentit: A
la plaça de Benimaclet tindrem un muntó
de gent passant-ho en gran, gaudint del
swing i, com a sorpresa, els nostres grups
han preparat unes xicotetes rutines on
podràs veure en viu tot aquest moviment.
Una de les primeres sensacions que es té
en veure gent ballant jazz al carrer és de
curiositat i a més, dins del jazz la música
swing ens transforma, ens canvia la vibració del cos i ens fa voler moure’ns. Ens fa
molta il·lusió aquest esdeveniment i ens
encantaria que hi participàreu. En Spirit
Benimaclet tenim esdeveniments cada
setmana. Us esperem!
Equip Spirit Benimaclet
No et perdes!
Ball social de Lindy Hop i Showcase
d’Authentic Jazz
Divendres 23 de desembre - 19h
Plaça de Benimaclet
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Com a novetat, enguany es realitzaran
també passes especials a Castelló i Alacant
on es projectaran alguns dels curts seleccionats, en un sol passe.
La Ruta Más Corta es divideix en quatre
sessions de diferents temàtiques, cadascuna d’elles celebrada en un dels quatre locals que s’han unit a la iniciativa cultural.
El resultat és una ruta pels diferents i especials locals per a gaudir de gran varietat
de curtmetratges valencians.

La Ruta Más Corta
Enguany en Benimaclet

larutamascorta.com
facebook/ larutamascorta
La Ruta Más Corta compleix ja quatre
anys, organitzada pel col·lectiu LRMC
juntament amb Culturarts IVAC, amb el
suport del Màster en Gestió Cultural de
la Universitat de València i la revista mensual Benimaclet Entra. Aquesta iniciativa, l’objectiu de la qual és promocionar
el curtmetratge valencià, es tracta d’un
circuit de projeccions en diferents locals
per diferents barris de la ciutat. Enguany
la seu és al barri de Benimaclet. Es projectaran 19 curtmetratges el dissabte 17
de desembre, quatre dies abans del Dia
Internacional del Curtmetratge i formarà
part d’El Día Más Corto [ED+C], un esdeveniment anual que ja se celebra amb
èxit en altres països europeus.

La ruta començarà el dissabte a les 12.30h
amb la sessió La Ruteta. Sis curtmetratges,
aptes per a tots els públics i especialment
per als més xicotets, es projectaran en La
Pina Submarina en el carrer Salvador Almenar, 3. La següent parada de la ruta serà
la sessió Confessions que tindrà lloc a les
17h en la llibreria Estudio 64 (C/ Benicolet, 2). Més tard, en el número 10 del
carrer Reverend Rafael Tramoyeres, arribarem a la tercera estació de la ruta, l’acadèmia d’anglés Talk English Association, on
es projectaran quatre curts més en la sessió
titulada W@nder Men. La fi de la ruta i
de l’esdeveniment la trobarem a l’espai de
dansa A Contar Mentiras, al carrer Leonor
Jovani, 12. La sessió es titula Espills.
L’entrada és gratuïta en tots els locals, i
els espectadors podran votar el seu curtmetratge favorit per al premi del públic.
A més, els assistents tindran l’oportunitat
de conéixer anècdotes del rodatge i altres
curiositats gràcies al col·loqui que s’organitza en l’última sessió.
Equip LRMC
La Ruta Más Corta
Dissabte 17 desembre / 12.30-21h
Barri de Benimaclet
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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De Benimarket al bon rotllo
Recepta
Ingredients
1 Una plaça per als vianants. Un matí de
diumenge assolellat, si és possible, però
no imprescindible. 20 metres de banderoles. Comerços de proximitat o del barri,
a poder ser dels dos tipus. Música i activitats infantils.
2 Quarta i meitat de veïns de Benimaclet,
barrejats amb meitat i quarta de veïns
d’altres zones de València o qualsevol altre
indret del planeta Terra.
3 Diferents tribus urbanes amb actitud
conciliadora i ganes de conéixer-se.
4 Centenars de famílies i xiquets, amb la
seua corresponent mascota.
5 Quilos de somriures i humor
6 Cap gram de mal humor.

Elaboració
Pas 1 Macerar durant quatre hores els llocs
amb el seu adob, ja siga: samarretes, roba
vintage, llibres, llanes, dissenys, vinils...
Pas 2 Mesclar amb la plaça per als vianants el diumenge assolellat i els 20 metres de banderoles, la música ambiental i
les activitats infantils.
Pas 3 Afegir lentament els veïns del barri
de Benimaclet, així com els d’altres barris
de València, com Alboraia o altres llocs
del planeta Terra. Per a donar-li més sabor, es poden agregar diferents tribus urbanes, indies, hippies, ecologistes, swaggers,
muppies, frikis... i sobretot les famílies
amb xiquets que són les que donaran el
sabor dolç tan característic d’aquest plat.
Pas 4 Per a acabar, s’aconsella salpebrar
o especiar amb somriures, humor, ganes
de ballar, passejar i passar-ho bé. No és
aconsellable utilitzar el mal humor perquè
dóna una mica d’amargor.
Consell
Fer-ho a foc lent perquè qualle. És tradició, desconeixem l’origen, cuinar-ho entre les 11 i les 15 hores el segon diumenge
de cada mes.
Ara parlem de debò d’aquesta proposta.
Benimarket pop up & fun és un mercat a realitzar el segon diumenge de cada
mes amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat comercial de Benimaclet. La idea
sorgeix a partir de les conclusions, fruit
de les reunions que es van convocar des
de l’Ajuntament de València per tal de
fomentar la dinamització comercial i
cultural del barri. Benimarket és una iniciativa on es reuneixen comerços, artistes,

dissenyadors i artesans els quals exposen les
seues creacions en el món de la decoració,
complements, moda, llibres, vinils, etc.
Amb motiu del mercat es desenvolupen
al mateix temps i en la mateixa ubicació
altres tipus d’activitats com tallers, música, actuacions i activitats infantil... Els objectius són a més de dinamitzar l’activitat
comercial, crear un punt de trobada i reunió entre la gent del barri de Benimaclet i
altres barris de la ciutat.
L’entorn perfecte per aquest mercat és
la plaça de Benimaclet, el cor del barri,
amb un gran espai per als vianants i per
a realitzar tot tipus d’activitats. La finalitat d’aquest projecte és que servisca com a
revulsiu per a millorar la situació dels comerços del barri, així com perquè els ciutadans de València coneguen Benimaclet, i
deixen de pensar que aquest barri està lluny
i vegen que ofereix activitats culturals, llocs
per visitar i un comerç interessant.
Ens agradaria agrair a Antonio Pérez per la
seua valuosa ajuda. Ens ha guiat, aconsellat
i ha fet més fàcil i possible la nostra tasca.
Organitzat per Estudio 64
Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns
Què és Benimarket? És un mercat a la
plaça on es reuneixen comerços, artistes, dissenyadors i artesans per a mostrar les seues creacions.
No et perdes!
Benimarket
Diumenge 11 / 11-15h
Plaça de Benimaclet

24 BENIMACLET XICOTET

Hola amics i amigues!
Ja està ací l’hivern!
Hem aprofitat
les vacances per a fer
una visita als nostres
amics de l'Àrtic.
Pots completar els termes
i relacionar-los amb cada
animal?
1. R _ N
2. Ó _ P O _ _ R
3. R _ B _ S A À R T _ C _
4. P I _ G Ü _
5. G _ S S I _ _ R _ À
6. F _ _ A À R T _ C _

26 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Dilluns

8:30
8:45
9:25
11:00
11:00
11:00
11:00
11:35
15:30
16:00
16:25
16:30
17:00
17:00
17:00
17:15
17:15
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:30
18:35
18:45
19:00
19:30
19:30
19:30
19:30
20:00
20:00
20:20

Pilates (6 horarios diferentes)
Centre Mompó
Sadhana de yoga dinámico (lunes, miércoles y viernes) Centre Mompó
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
"Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 (Yolanda)
Fusionart
Pilates
Asociación Samadhi
Taller de dibujo y pintura Marcos 605937573 Talk!
Curso masaje bebés en familias (0/12 meses)
La Pina submarina
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Pilates
A Contar Mentiras
Pilates terapéutico
Centre Mompó
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Pilates
A Contar Mentiras
"Italiano" (Nivel 1) + Info: 657 787 793 (Sara) Fusionart
Grupo LGC Valencia
Asociación Samadhi
Pilates terapéutico
Centre Mompó
Yoga terapéutico
Centre Mompó
7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Cajón Flamenco
Rocío Giner
Pre-Danza
Rocío Giner
teatro infantil
La Pina submarina
"Clases De Danza Del Vientre" Nivel M. 665135572 Fusionart
“Poesía Intremitente” (677958734)
escuela meme
Danza Clásica Infantil
Rocío Giner
Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Flamenco Iniciación I
Rocío Giner
Music Together en familia (de 0 a 4 años)
La Pina submarina
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Yoga Integral, Conciencia Corporal (628918477)escuela meme
Hatha yoga
Centre Mompó
"Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012 Fusionart
Tai Chi
Asociación Samadhi
Sevillanas Medio
Rocío Giner
Ritmos latinos
Rocío Giner
Flamenco
La Pina submarina
Clase regular Lindy Hop
Spirit Benimaclet
Hatha yoga
Centre Mompó

39€/mes
45€/mes
15€/mes
35
35€/mes
41€/mes
35€/mes
20€/mes
41€/mes
53€/mes
29€/mes
29€/mes
20€/mes
20€/mes
35
29€/mes
29€/mes
25
43€/mes
20€/mes
29€/mes
29€/mes
25€/mes
35€
43€/mes
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20:30
20:30
20:30
21:00
21:00
21:00

Flamenco Iniciación II
Pilates
Yoga dinámico
"Taller de Teatro…"(Nivel 2) +Info: 697 800 774
"Taller de Teatro…"(Nivel 2) +Info: 697 800 774
Salsa

Rocío Giner
Rocío Giner
Asociación Samadhi
Fusionart
Fusionart
La Pina submarina

29€/mes
29€/mes
30€/mes
30€/mes
25€mes

09:30
9:30
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:00
11:30
11:30
11:30
12:00
12:00
16:50
17:00
17:00
17:00
17:00
17:15
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
19:00
19:00
19:00
19:30

Yoga dinámico
Asociación Samadhi
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
"Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart
Hatha yoga
Centre Mompó
Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Flamenco Iniciación II
Rocío Giner
Danza Clásica
A Contar Mentiras
"Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart
clases de español para extranjeros Marcos 605937573 Talk!
danza contemporánea
La Pina submarina
Sevillanas Medio
Rocío Giner
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Yoga dinámico
Asociación Samadhi
Hatha yoga
Centre Mompó
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)
English Build, llevar acabo proyectos bricolaje Talk!
Grup d'Ajuda Mútua de Persones en Dol
Avati
Grup d'Ajuda Mútua Stop-Bullying-Famílies
Avati
"Yoga Para Niñ@S" + Info: 620 22 1847 (Yolanda) Fusionart
Pilates
Asociación Samadhi
Yoga
Rocío Giner
Urban Dance Infantil
Rocío Giner
"Hatha Yoga" + Info: 620 221 849 (Yolanda)
Fusionart
Hatha yoga
Centre Mompó
“Poesía Intremitente” (677958734)
escuela meme
Urban Dance (adolescentes y adultos)
Rocío Giner
Guitarra General Iniciación II
Rocío Giner
danza Tribal clásica (ATS) II
La Pina submarina
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
Relaxació, Respiració i Meditació
Avati
Yoga dinámico
Asociación Samadhi
Pilates
Centre Mompó

25€/mes
43€/mes
29€/mes
45€/mes
25€/mes
6€/hora
25€/mes
29€/mes
43€/mes
35€
10€/mes
10€/mes
15€/mes
29€/mes
29€/mes
13€/mes
43€/mes
35
29€/mes
29€/mes
30€/mes
15€/mes
39€/mes

Dimarts
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música/dansa
teatre
19:30
19:30
19:30
19:30
20:15
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
22:00
Dimecres

7:00
8:30
8:45
9:15
9:25
10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:35
12:00
12:00
12:00
15:30
16:00
16:00
16:25
17:00
17:00
17:15
17:30
17:30

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Sevillanas Iniciación
"Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012
Flamenco iniciación-medio
Lindy hop y swing
Hatha yoga
Yoga dinámico
Pilates
Forró (633 652647)
Sevillanas Medio .Fiesta por sevillanas
Clase regular Lindy Hop
Flamenco Iniciación
"Taller de Teatro…" Nivel 1/A +Info: 697800774
Clase regular Lindy Hop

Rocío Giner
Fusionart
Rocío Giner
La Pina submarina
Centre Mompó
Asociación Samadhi
Centre Mompó
escuela meme
Rocío Giner
Spirit Benimaclet
Rocío Giner s
Fusionart
Spirit Benimaclet

29€/mes
20€/mes
29€/mes
30€/mes
43€/mes
39€/mes
20
29€/mes
35€
29€/mes
30€/mes
35€

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)
Pilates (6 horarios diferentes)
Sadhana de yoga dinámico (lunes, miércoles y viernes)
Pilates
Clases indumentaria Valenciana
Taller de expresion plastica Pilar (652482485)
danza Tribal fusión iniciación
"Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 (Yolanda)
Pilates
Baby space (8 meses/3 años)
Costura a la Carta - Reserva tu plaza!!
"Clases De Técnica Vocal" +Info: Leya 658538278
Pilates para mamás y papás con bebés
Baby space (3/5 años)
Pilates
Flamenco Iniciación
apoyo escolar Pilar (652482485)
Clases indumentaria Valenciana
Pilates terapéutico
Clases de Valenciá Pilar (652482485)
Yoga terapéutico
"Tango Argentino" + Info: 673 702 880 (Maia)
7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com

escuela meme
Centre Mompó
Centre Mompó
A Contar Mentiras
Esperanzarecicla
Talk!
La Pina submarina
Fusionart
Asociación Samadhi
La Pina submarina
Esperanzarecicla
Fusionart
A Contar Mentiras
La Pina submarina
A Contar Mentiras
Rocío Giner
Talk!
Esperanzarecicla
Centre Mompó
Talk!
Centre Mompó
Fusionart
Viveros (C/Jaca)

39€/mes
45€/mes
35€/mes
35
22€/mes
15€/mes
35€/mes
15€
20€/mes
30€/mes
35€/mes
35€/mes
29€/mes
35
41€/mes
35
53€/mes
20€/mes
-
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17:30
17:30
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:35
19:00
19:00
19:00
19:30
19:30
19:30
20:00
20:20
20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
21:00

Flamenco y sevillanas infantil
Guitarra Flamenca
Contemporáneo
“Poesía Intremitente” (677958734)
"Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658
“Open Benimaclet” – software libre (678684520)
Danza Oriental
Flamenco Iniciación I
Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com
Clases indumentaria Valenciana
Clase regular Jazz Steps
Hatha yoga
Danza Oriental Iniciación
"Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083
Flamenco Iniciación
Aprende inglés actuando Gabriela (653310591)
Sevillanas
Hatha yoga
Yoga dinámico
Flamenco Iniciación II
Pilates
Pilates
Lindy Hop Iniciacion
"Taller de Teatro…" Nivel 1/B +Info: 697800774

Rocío Giner
Rocío Giner
Rocío Giner
escuela meme
Fusionart
escuela meme
Asociación Samadhi
Rocío Giner
Viveros (C/Jaca)
Esperanzarecicla
Spirit Benimaclet
Centre Mompó
Rocío Giner
Fusionart
Rocío Giner
Talk!
La Pina submarina
Centre Mompó
Asociación Samadhi
Rocío Giner
Rocío Giner
A Contar Mentiras
Satchmo
Fusionart

29€/mes
35€
43€/mes
29€/mes
20€/mes
29€/mes
35€
25€/mes
43€/mes
29€/mes
29€/mes
35€/mes
30€/mes

7:00
9:30
9:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:30
11:30
11:40

“La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
Yoga dinámico
Asociación Samadhi
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
"Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart
Hatha yoga
Centre Mompó
Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Grup d'Ajuda Mútua Roda de Dones
Avati
Grup d'Ajuda Mútua de Prevenció en Crisis
Avati
Terapia psicomotriz
La Pina submarina
Flamenco Iniciación
Rocío Giner
Danza Clásica
A Contar Mentiras
"Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart
Danza Contact
La Pina submarina
7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Sevillanas Iniciación
Rocío Giner
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla

25€/mes
43€/mes
10€/mes
10€/mes
5€/sesión
29€/mes
45€/mes
25€/mes
25€/més
29€/mes
-

Dijous

29€/mes
29€/mes
37€/mes
35
20€/mes

30 TALLERS
música/dansa
teatre
12:00
12:00
12:00
12:30
16:00
17:00
17:00
17:00
17:15
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
19:30
19:30
19:30
20:00
20:15
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

salut
xiquetes/ts

art
artesania

Yoga dinámico
Relaxació, Respiració i Meditació
Hatha yoga
Danza Contemporánea
Clases de costura a la carta
XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com
Castañuelas
Taller de dibujo y pintura Marcos 605937573
"Taller de Dibujo y Pintura" Niñ@s +Info: 637 611 406
Yoga para niños
Acrobacia infantil
Pilates
Hatha yoga
clases de español para extranjeros Marcos 605937573
Tejido y telar (640806927)
Esparto
“Poesía Intremitente” (677958734)
Urban Dance Infantil
Clases de costura a la carta
"Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503
Danza Contemporánea
Guitarra General Iniciación
Kundalini yoga
Yoga dinámico
Ritmos latinos
Clase regular Jazz Steps
Pilates
Kundalini Yoga
Flamenco iniciación-medio
Teatro
Danza Oriental Iniciación I
Hatha yoga
Pilates
Flamenco medio
Yoga dinámico
Danza Tribal fusión iniciación
Clase regular Lindy Hop

jocs
literatura/llengües
Asociación Samadhi
Avati
Centre Mompó
A Contar Mentiras
Esperanzarecicla
Viveros (C/Jaca)
Rocío Giner
Talk!
Fusionart
Centre Mompó
La Pina submarina
Asociación Samadhi
Centre Mompó
Talk!
escuela meme
escuela meme
escuela meme
Rocío Giner
Esperanzarecicla
Fusionart
La Pina submarina
Rocío Giner
Centre Mompó
Asociación Samadhi
Rocío Giner
Spirit Benimaclet
Centre Mompó
Satchmo
Rocío Giner
La Pina submarina
Rocío Giner
Centre Mompó
Centre Mompó
Rocío Giner
Asociación Samadhi
La Pina submarina
Spirit Benimaclet

15€/mes
43€/mes
30€/mes
29€/mes
35
15€/mes
26€/mes
25€/més
43€/mes
6€/hora
25
35
29€/mes
20€/mes
20€/més
29€/mes
43€/mes
29€/mes
35€
39€/mes
29€/mes
20€/més
37€/mes
43€/mes
39€/mes
29€/mes
22€/més
40€
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Divendres

7:00
8:45
9:25
10:00
11:00
11:35
16:00
16:30
17:00
17:30
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:30
19:30
19:30
20:00
20:30
20:30
20:30

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)
Sadhana de yoga dinámico (lunes, miércoles y viernes)
Clases indumentaria Valenciana
Taller de expresion plastica Pilar (652482485)
Pilates
Clases indumentaria Valenciana
Pilates terapéutico
Yoga
Pilates para embarazadas
Urban Dance Infantil
Bollywood
Bollywood
SWING KIDS
Escritura creativa
“Poesía Intremitente” (677958734)
Meditación y yoga tibetano
danza Tribal clásica (ATS) Iniciación
Flamenco Iniciación
Urban Dance (adolescentes y adultos)
Flamenco Iniciación
Danza Tribal vintage sexy Style
Tap Dance Iniciacion
Sevillanas Iniciación
Sevillanas Medio. Fiesta por sevillanas
Clase regular Lindy Hop

escuela meme
Centre Mompó
Esperanzarecicla
Talk!
Asociación Samadhi
Esperanzarecicla
Centre Mompó
La Pina submarina
Centre Mompó
Rocío Giner
Rocío Giner
La Pina submarina
Spirit Benimaclet
escuela meme
escuela meme
Asociación Samadhi
La Pina submarina
Rocío Giner
Rocío Giner
Rocío Giner
La Pina submarina
Satchmo
Rocío Giner
Rocío Giner
Spirit Benimaclet

45€/mes
35
29€/mes
15€/mes
29€/mes
29€/mes
29€/mes
25€/mes
consultar
15€
35€
30€/més
29€/mes
29€/mes
29€/mes
25€/mes
29€/mes
29€/mes
35€

8:00
9:50
10:30
11:00
12:15
12:30

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)
Yoga
Grabado y Estampación (627732645)
Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)
Creación y espacio escénico
Aperitivo Swing

escuela meme
La Pina submarina
escuela meme
La Pina submarina
La Pina submarina
La Pentola.

15€/mes
40€
25€/mes
25€/mes
-

11:00
19:00
20:00

Taller “Tagging day La Fanzinoteca”
escuela meme
Tándem de idiomas musical
Talk!
Encuentro de Malabaristas y aprend. T:697800774 Fusionart

Dissabte

Diumenge
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Caminito
Carabasser
Carabasseta
El Aprendiz
El Celler i l’Aglà
F. San Petrillo
Gioconda
Glop
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Murta
Ochovideos
Shen Yi
Sudestada Tattoo
Suerte Loca
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34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dijous 1

13:30
Jueves Cocina de la abuela
17:00
Frivolité: Copos de nieve
17:30
Benimaclet es futur: Jornada de Propostes I Priorització
20:00
Cocktail Day (hasta las 01:30h)
20:00 10London Chatterbox
Dimecres
20:00
Cinema en valencià: Documental “Demain”.
20:00
Speak English’
20:00
Exposición "Camino", de María Oluke.
20:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
20:30
El gran día. Compañía Anja Ogorzelski (Alemania)
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados
22:30
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado
Divendres 2

11:00
13:30
17:00
18:00
19:30
Dijous
19:3011
19:30
20:30
21:30
21:30
23:30

Tallafocs
10€
Entre Agujas y Ganchillos
22€
CIM
London
London
4€
CIM
La Ola Fresca
5€
Chico Ostra
Kaf café
Teatro Círculo
4-8-10€
Tallafocs
La Gramola

Inicio de grupo de yoga de a risa
Centre Mompo
10€
Menu especial sin Gluten
La Bufala
Fotomatón de fin de año: con tu mejor cara hacia 2017 Caixa Fosca
5€
"Taller De Zancos"(Para Principiantes) 603 782 105 (Coco) Fusionart
6€
Slam Tour poesía. Albareto, Carla Sanchis y Mero Kaf café
Sesió especial de taichi
Centre Mompo
Charla: Coeducación para prevención violencia de género La Alegre Conchita
5€
El gran día. Compañía Anja Ogorzelski (Alemania) Teatro Círculo
4-8-10€
Noche de piano con Pablo Gonzalez
Kaf café
Concierto: “Capa de Plàstic” (Música de autor/ Folk) Fusionart
DJyProyecciones (Indie, Folk, Rock...).
Fusionart

Dissabte 3

10:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:30

Taller “El despertar femenino”
Samadhi
Formació."Salut Emocional Pràctica per al Cicle Vital" Avati
Música en Familia (prueba gratuita)
Satchmo
Taller de masaje
Centre Mompo
Fotomatón de fin de año: con tu mejor cara hacia 2017 Caixa Fosca
¡Vente a bailar con tus peques! (prueba gratuita) Satchmo

85/95€

5€

1-7 DESEMBRE 35
12:00
18é Aniver. Suerte Loca: Concert Dani Miquel+Alvar Carpi Suerte Loca
12:30
Aperitivo Swing con Satchmo
La Pentola
13:30
Menú Selección de nuestra carta
Tallafocs
15€
16:00
Taller Iluminación con Banzai Foto (12h)
La Fotoescuela
150€
Dissabte 6
16:30
Charla de reiki
Centre Mompo
19:00
Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet)
Plaza de Benimaclet
20:00
Noche Japonesa: Maridaje Manga, Sake y Cocina Japonesa CIM
20:00
“Monólogo de Me_mes”
Escuela Meme
2€
20:00
Apertiver: Desguace Café
Tulsa
5€
20:30
El gran día. Compañía Anja Ogorzelski (Alemania) Teatro Círculo
4-8-10€
21:30
Contraluna acustico voz guitarra y contrabajo Kaf café
21:30
“Reggae Night”Concierto:“Pablo Muñoz”
Fusionart
23:30
DJyProyeciones (Roots / Rocksteady / Ska / Reggae). Fusionart
Diumenge 4

10:00
Taller Iluminación con Banzai Foto (12h)
10:00
Formació "Salut Emocional Pràctica per al Cicle Vital" (10h)
10:30
Let’s Brunch!
Diumenge 7
16:00
Taller Iluminación con Banzai Foto (12h)
18:15
Taller Ecstatic dance: “El silencio baila”
19:00
Noches de Pizzas Integrales. Harina de Kamut.
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Bar y Música..
20:30
El gran día. Compañía Anja Ogorzelski (Alemania)

La Fotoescuela
Avati
La Ola Fresca
La Fotoescuela
Samadhi
La Bufala
Fusionart
Teatro Círculo

150€
85/95€
10€
150€
10€
4-8-10€

Dilluns 5

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

Dimarts 6

20:00
Cocktail Day (hasta las 01:30h)
Dilluns 8
20:00
Degustación magrebí
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones

London
Tulsa
Kaf café

3€
-

DimartsCia
9 La Pina Submarina en Ruzafa Kids (hasta el dia 11) Russafa

10€

Dimecres 7

13:30
18:30
20:00
20:00
20:00
20:00

Miércoles Menú Oriental
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
Ginclub (hasta las 01:30h)
Degustación japonesa
Apertiver: Indomable (Galicia)
Giorno del Panuozzo Napolitano

Tallafocs
Fusionart
London
Tulsa
Tulsa
La Bufala

3€
5€
-

36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

20:30
20:30
21:00
21:30
21.30
22:00

7-10 DESEMBRE
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Concursong ¿Cuánto sabes de música?
La Gramola
PinXatet: Pintxo i Xatet
Tallafocs
Speakeasy (intercambio inglés-español)
Spirit Benimaclet
SAAI (Txoni-trompeta y Mono-Guitarra) Folk UrbanoTallafocs
jam comedia
Kaf café
JAM Lindy Hop
Spirit Benimaclet

3€

Speak English’
SINGING ín english with Rick Treffers
BABILONIA. Compañía TAT Tejido Abierto (Madrid)
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados

5€

2€
-

Dijous 8

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

La Ola Fresca
Tulsa
Teatro Círculo
Kaf café
Tallafocs

2€
4-8-10€
-

Divendres 9

13:30
16:00
16:00
17:00
19:30
20:30
21:30
21.30
23:30

Menu especial sin Gluten
La Bufala
Taller de reflexología podal
Centre Mompo
Inicio de grupo de yoga de a risa
Centre Mompo
Fotomatón de fin de año: con tu mejor cara hacia 2017 Caixa Fosca
Taller de shiatsu
Centre Mompo
BABILONIA. Cía TAT Tejido Abierto (Madrid) Teatro Círculo
Flamenco: Baile Iene, Cante Amaro, Toque DaniFusionart
Rupatrupa
Kaf café
DJyProyecciones: (Flamenco, Rumba, Rock…). Fusionart

11:00
12:30
13:30
15:30
17:00
17:00
17:30
18:00
19:30

Fotomatón de fin de año: con tu mejor cara hacia 2017 Caixa Fosca
Aperitivo Swing con Satchmo
La Pentola
Menú Selección de nuestra carta
Tallafocs
Sesió especial de pilates amb elements, zona lumbar Centre Mompo
Cook, Bake, Speak English - Christmas Special La Ola Fresca
Taller de Danza: “La danza de los sentidos”
Samadhi
"Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi..." 680 175 174 Fusionart
Concert de Nadal de l’Orquestra de Pols i Pua CIM
Obra de Teatro: “Macbeth”
Escuela Meme

10€
5€
4-8-10€
-

Dissabte 10

5€
15€
12€
7€
3€

37

38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

20:00
20:30
20.30
21:30
23:30

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

Apertiver
BABILONIA. Compañía TAT Tejido Abierto (Madrid)
noche de piano con Sayuri Akimoto "compositores Rusos
Concierto:“LoTumbao” Rumba Fusión, Latín Jazz, Versiones
DJyProyecciones (Rumba/Rock, Reggae...).

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Tulsa
Teatro Círculo
Kaf café
Fusionart
Fusionart

5€
4-8-10€
-

Diumenge 11

10:30
11:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
20:30

Let’s Brunch!
La Ola Fresca
Benimarket: mercado de arte, diseño, libros, juegos... Plaza Benimaclet
Taller de meditación Zen: "Meditación en movimiento Samadhi
Noches de Pizzas Integrales. Harina de Kamut. La Bufala
Obra de Teatro: “Macbeth”
Escuela Meme
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Bar y Música.. Fusionart
Ana Elena Pena y Gilbertástico. Cabaret Histérico La Gramola
BABILONIA. Compañía TAT Tejido Abierto (Madrid) Teatro Círculo

10€
3€

4-8-10€

Dilluns 12

16:00
21:30

Iniciación Reiki I
Centre Mompo
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

95€

Dimarts 13

10:00
17:30
20:00
20:00
21:30
21:30

Continuación de la formación de reiki I
Taller Micromacramé
Cocktail Day (hasta las 01:30h)
Degustación mexicana
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Duo Jazz Vocal con Vicent Colonques y Mateo Rived

Centre Mompo
Entre Agujas y Ganchillos
London
Tulsa
Kaf café
Tallafocs

15€
3€
-

13:30
17:00
18:00
18:30
20:00
20:00
20:00

Miércoles Menú Oriental
Iniciación al Ganchillo
Geschichten & mehr auf Deutsch (reservar!)
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
Ginclub (hasta las 01:30h)
Degustación indonesia
Giorno del Panuozzo Napolitano

Tallafocs
Entre Agujas y Ganchillos
La Ola Fresca
Fusionart
London
Tulsa
La Bufala

10€
20€
2€

Dimecres 14

3€
-

10-16 DESEMBRE 39

20:30
20:30
21:00
21:30
21:30
22:00

Concursong ¿Cuánto sabes de música?
La Gramola
PinXatet: Pintxo i Xatet
Tallafocs
Speakeasy (intercambio inglés-español)
Spirit Benimaclet
Anverso micro abierto de poesia tema la distancia
Kaf café
Boleros +Ranchweras a ritmo Swing con David GarzinskiTallafocs
JAM Lindy Hop
Spirit Benimaclet

3€
2€
-

Dijous 15

13:30
17:30
17:30
19:00
20:00
20:00
20:30
21:30
21.30
22:30
23:00

Jueves Cocina de la abuela
Abriguito para mascotas
Taller de masaje
Expo "La Piel del Otro" de Samuel Hernandez
Speak English’
Degustación cerveza artesana. Tercio y tapa
En la mesura de les meues possibilitats. Cia L'Altra Galàxia
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado
Delta Celta Top

Tallafocs
10€
Entre Agujas y Ganchillos
15€
Centre Mompo
La Bufala
La Ola Fresca
5€ +
Chico Ostra
4€
Teatro Círculo
4-8-10€
Tallafocs
Kaf café
La Gramola
London
-

Divendres 16

11:00
13:30
17:00
17:00
18:00
18:00
18:00
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
20:30
21:30
23:00
23:30

Sesió especial de entrenamiento cerebral
Centre Mompo
9€
Menu especial sin Gluten
La Bufala
Taller concienciación+reutilización de bolsas de plástico La Comanda
Fotomatón de fin de año: con tu mejor cara hacia 2017 Caixa Fosca
5€
Setmana d’audicions de Nadal
CIM
Sesió especial de hatha yoga
Centre Mompo
Charla: Entrenamiento cerebral, como mejorar tu memoria Centre Mompo
Taller Soutache. Aprenderás coser cordón e insertar piedras y + Esperanzarecicla
Introducción al teatro terapéutico
Centre Mompo
10€
Tuppersex: Amig@s invisibles
La Alegre Conchita
5€
“Feria De Diseño Independiente” (Especial Navideño) Fusionart
“Micro Abierto”
Fusionart
En la mesura de les meues possibilitats. Cia L'Altra Galàxia Teatro Círculo
4-8-10€
Eva Sierra canción de autor
Kaf café
“Sorteo” Nº 1€. (+de 20 artesanías en un solo premio) Fusionart
1€
DJ: (Reggae).
Fusionart

40 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dissabte 17

9:30
10:30
11:00
11:00
11:00
11:00
12:30
12:30
13:30
17:00
17:30
18:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19.30
20:00
20:00
20:30
21:00
21:00
21:30
21:30
23:30

Taller "Yo, mujer sexual", amb Sexualmente
Avati
40€
Taller de Río Abierto
Samadhi
V Mostra del Llibre i del Disc en valencià (Benimaclet Viu) CIM
Mercadillo de Solsticio de Invierno
Escuela Meme
Fotomatón de fin de año: con tu mejor cara hacia 2017 Caixa Fosca
5€
Taller de "Navidad Vegana, menú para comidas festivas" La Comanda
15€
Aperitivo Swing con Satchmo
La Pentola
La ruta más corta: Cortometrajes valencianos
La Pina Submarina
Menú Selección de nuestra carta
Tallafocs
15€
La ruta más corta: Cortometrajes valencianos
Estudio 64
Chal-Eco
Entre Agujas y Ganchillos
Setmana d’audicions de Nadal
CIM
Concierto Cuencos Meditación Vibracional Energética Samadhi
10-8€
La ruta más corta: Cortometrajes valencianos
Talk!
Taller "Descubre tu Sonido Interior” con Nel·lo Royner La Pina Submarina
10€
Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet)
Plaza de Benimaclet
microteatro Trans-apariencias por devoción
Kaf café
Obra de Teatro: “Acreedores”
Escuela Meme
3€
Apertiver: Novembre Electric
Tulsa
5€
En la mesura de les meues possibilitats. Cia L'Altra Galàxia Teatro Círculo
4-8-10€
"Noche Africana"Baile +Concierto +Mercadillo+Menú +DJ Fusionart
La ruta más corta: Cortometrajes valencianos
A contar mentiras
Slam VLC POERTY invitados D.Mataruco y Malena Kaf café
Concierto:"Daouda y su grupo Kisito" Tradicional africana Fusionart
DJyProyecciones: (Afro Reggae para Bailar).
Fusionart

Diumenge 18

10:30
12:00
18:00
18:00
19:00

Let’s Brunch!
Concert de Nadal del Cor i l’Orquestra Simfònica
Setmana d’audicions de Nadal
Show En Familia: "ULLALLAAA" (Clown) 638380358
Noches de Pizzas Integrales. Harina de Kamut.

La Ola Fresca
CIM
CIM
Fusionart
La Bufala

10€
3€/5€
-

17-22 DESEMBRE 41
19:00
20:00
20:00

Jam de danza contact
La Pina Submarina
Obra de Teatro: “Acreedores”
Escuela Meme
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Bar y Música.. Fusionart

17:00
18:00
21:30
21:30

Taller concienciación,reutilización de las bolsas de plástico La Comanda
Setmana d’audicions de Nadal
CIM
Recital poético a cargo de Noelia Morgana
Kaf café
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

3€

Dilluns 19

-

Dimarts 20

10:30
12:15
17:30
18:00
20:00
20:00
21:30
21.30

Yoga + música en vivo
Centre Mompo
Concierto de amares
Centre Mompo
Gorro de ganchillo
Entre Agujas y Ganchillos
Setmana d’audicions de Nadal
CIM
Cocktail Day (hasta las 01:30h)
London
Degustación valenciana
Tulsa
Jazz . Pau Viguer (piano), X. Barberá(contra),F. Cucciardi (bateria)Tallafocs
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf café

10€
12€
3€
-

Dimecres 21

13:30
17:00
18:00
18:30
20:00
20:00
20:00
20:30
21:00
21:30
21:30
22:00
22:30
Dijous 22

10:00
13:30
18:00
18-23

Miércoles Menú Oriental
Iniciación: tejer con agujas rectas
Setmana d’audicions de Nadal
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
Ginclub (hasta las 01:30h)
Degustación japonesa
Giorno del Panuozzo Napolitano
PinXatet: Pintxo i Xatet
Speakeasy (intercambio inglés-español)
noche de pianocon Syuri Akimoto. esp. navidad
Yambú (rumba, funk y reggae aflamencado)
JAM Lindy Hop
Old Fashioneds. Rocksteady vocal trío

Tallafocs
Entre Agujas y Ganchillos
CIM
Fusionart
London
Tulsa
La Bufala
Tallafocs
Spirit Benimaclet
Kaf café
Tallafocs
Spirit Benimaclet
La Gramola

Sesió especial de pilates amb elements, zona cervical Centre Mompo
Jueves Cocina de la abuela
Tallafocs
Setmana d’audicions de Nadal
CIM
Fiesta de Navidad
La Ola Fresca

10€
20€
3€
2€
-

10€
-

42 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

20:00
20:30
20:30
21:30
21:30
21:30
22:30
23:00
23:30

London Chatterbox
London
SINGING ín english with Rick Treffers
Tulsa
La deconstrucció del feeling cubano. Jazz+experi.Teatro Círculo
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf café
“Kancaneo Teatro”(Improvisación Teatral-Navideña) Fusionart
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
Dos Animales
London
DJyProyecciones (Reggae/Dub…).
Fusionart

9:30
13:30
18:30
19:00
19:30
21:30

Inicio de grupo de hatha yoga
Menu especial sin Gluten
Concert de Nadal de la Banda Simfònica
Clandestino Navideño (Spirit Benimaclet)
Presentacion Curso: Suelo Pélvico, Hipopresivos y Kegel
Luis Carillo

2€
4-8€
-

-

Divendres 23

Centre Mompo
La Bufala
CIM
Plaza de Benimaclet
La Alegre Conchita
Kaf café

-

Dissabte 24

12:30
13:30

Aperitivo Swing con Satchmo
Menú Selección de nuestra carta

19:00
18:00

Noches de Pizzas Integrales. Harina de Kamut. La Bufala
Taller de shiatsu
Centre Mompo

Diumenge 25

La Pentola
Tallafocs

15€
-

Dilluns 26

17:00
17:00
21:30
21:30

Taller Kids ¡Luces, cámara y acción! Navidad (8-12año) La Fotoescuela
Taller de masaje
Centre Mompo
Slam. Concurso Naional de Poesía
Kaf café
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

40€
-

Dimarts 27

10:30
17:00
19:30

Cia La Pina Submarina en Expojove (hasta el día 4) Expojove
Yoga con danzas tribales
Centre Mompo
Taller Kids ¡Luces, cámara y acción! Navidad (8-12año) La Fotoescuela
Xerrada "Els Grups d'Ajuda Mútua i la xarxa comunitària" Avati

20€
40€

22-31 DESEMBRE 43

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

Cocktail Day (hasta las 01:30h)
London
Degustación japonesa
Tulsa
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf café
La otra
Kaf café
Duo Jazz Vocal con Vicent Colonques y Hector Tirado Tallafocs

13:30
17:00
20:00
20:00
20:00
20:30
21:00
21:30
21:30
22:00

Miércoles Menú Oriental
Tallafocs
Taller Kids ¡Luces, cámara y acción! Navidad (8-12año) La Fotoescuela
Ginclub (hasta las 01:30h)
London
Degustación indonesia
Tulsa
Giorno del Panuozzo Napolitano
La Bufala
PinXatet: Pintxo i Xatet
Tallafocs
Speakeasy (intercambio inglés-español)
Spirit Benimaclet
jam comedia
Kaf café
Músicas del Mundo: Pool Jazz
Tallafocs
JAM Lindy Hop
Spirit Benimaclet

10€
40€
3€
-

Jueves Cocina de la abuela
Tallafocs
Taller Kids ¡Luces, cámara y acción! Navidad (8-12año) La Fotoescuela
Taller de reflexología podal
Centre Mompo
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf café
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs
Concierto: Hood duo, Hernandez & Markgraf London

10€
40€

3€
-

Dimecres 28

Dijous 29

13:30
17:00
18:00
20:30
21:30
23:00

-

-

Divendres 30

13:30
19:30
21:30

Menu especial sin Gluten
La Bufala
charla: Que no te cuenten bolas chinas. Uso y ejercicios La Alegre Conchita
mollusque
Kaf café

Dissabte 31

12:30
13:30
19:00
21:00
0:01
0:30

Aperitivo Swing con Satchmo
Menú Selección de nuestra carta
Noches de Pizzas Integrales. Harina de Kamut.
jam de música y danza especial fin de año
Nochevieja en famila. Ven a bailar con nosotros
Party Dancing Tulsa

-

La Pentola
Tallafocs
15€
La Bufala
La Pina Submarina 10-15€
La Gramola
Tulsa

44 LLOCS

Santi de la Fuente

A Contar Mentiras Escola de dansa

Lorena Gascón Herrero
Al-Paladar Taverna i take away

“Tu hija lo sabe, tu madre lo sabe,
tu hermana lo sabe. Quien entra por
nuestra puerta, sale bailando”

“Sobirania Alimentària, plaers i salut
per al 2016”

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.

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.

C/ Leonor Jovani, 12
685 463 757

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
96 338 93 39
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Raquel Lobato

La Alegre Conchita Pr. educatiu i sexològic
“Defender la alegría como una trinchera,
defenderla del escándalo y de la rutina, de la
miseria y de los miserables, de las ausencias
transitorias y de las definitivas” Benedetti
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 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.
C/ Sant Esperit, 8
655 641 515

46 LLOCS

Estel Masó

AVATI Teràpia, orientació i educació

Silvana Cabrera

La Bufala Restaurant napolità

“Acompanyant, amb estima i
implicació, en el teu camí de canvi
personal. Desvelant veritats que curen”

“Napule tre cose tene belle, o’ vesuvio,
a pizza e a sfugliatella!!”

Bon tracte com a base, veu dolça i les ganes d’aportar a la comunitat, són els ingredients que el fan tan especial. Un espai de
transformació personal i comunitària que
ens convida a convertir-nos en un agent de
canvi en la nostra vida i en la societat. Un
lloc per a treballar la convivència personal i
social, sempre des de la igualtat, la tolerància, la llibertat i el respecte a les diferències.
Un acompanyament terapèutic individual
o en col·lectiu per a valorar-nos i voler-nos
amb els nostres defectes i virtuts.

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.

C/ Torreta Miramar, 4 esc B, porta 3
680 287 620

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
96 006 47 09
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Julia Reoyo

Caixa Fosca Estudi creatiu

Pilar Lopez

Centre Mompó Teràpies naturals

“It’s such a perfect day, I’m glad I spent
it with you” L. Reed

“Los hábitos saludables te acercan a la
felicidad”

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.

El centre que dirigeix Pere Mompó, ha
mantingut sempre la mateixa filosofia:
Les persones poden millorar la seua qualitat de vida a través del desenvolupament
físic, personal i espiritual. Gràcies a anys
d’experiència, Centre Mompó s’ha convertit en el lloc de referència a Benimaclet
per a aquells que busquen en les teràpies
naturals una forma òptima de millorar la
seua qualitat de vida. Osteopatia, quiromassatge, reflexologia podal, pilates o
ioga són algunes de les seues propostes.

C/ Enric Navarro, 1
646 258 992

C/ Arquitecte Arnau, 11
96 113 20 51

48 LLOCS

Clara Pérez

Centre Instructiu Musical Es. de música
“Sense música la vida seria un error”
Friedrich Nietzsche
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.
C/ Baró de Sant Petrillo, 14
96 369 17 03

Raquel Tamayo

Chico Ostra Café-llibreria
“Chico Ostra, tu segundo hogar”

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.
C/ Músic Belando, 15
960 719 944

49

Aina Blasco

La Comanda Botiga d’alimentació i neteja
“Què li diu el “chimichurri” a la pilonga???”
Fins a l’any que ve!!!

Sense pressa arribes a La Comanda per a
comprar productes d’alimentació, neteja i
higiene personal a granel. Et recomanen
la xufa arribada d’Alboraia, l’aigua de Bejís o l’arròs de l’Albufera. Amb un paquet
de paper ens portem a casa la nostra comanda. No hi ha plàstic, no hi ha envasos,
no hi ha publicitat enganyosa. Només uns
principis bàsics: productes sostenibles, de
proximitat i assequibles per a tots. Per fi
a Benimaclet ja tenim el nostre xicotet
mercat de barri!
C/ Juan Giner, 13
96 062 29 70

50 LLOCS

Isabel Aznar

Entre agujas y ganchillos Llana i creativitat

Fran Tarín

Escuela Meme Escola d’arts i oficis

“Ovilla el mal rollo y téjelo con hilos,
lanas y amigos. Crea bonitas prendas,
nuevas amistades y grandes ideas. Déjate liar un rato”

“La educación auténtica es algo totalmente distinto, y consiste en descubrir para
qué está dotado cada cual y en ayudarle a
lo largo del camino por el que se inclina”

Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella
improvisa, reacciona, redissenya, modifica patrons, soluciona quasi qualsevol
dubte, fa coses boniques amb les mans.
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un
vestit, un jersei, un llacet o un amigurumi. Al voltant d’una taula, entre agulles
de cosir i agulles de teixir, entre fils, llanes
i cotons, una xicoteta comunitat parla,
aprén i comparteix el que sap. Millor
entre tots que tu sol a casa. Un mal vici.
Començar i no parar.

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.

C/ Enric Navarro, 27
96 00 177 33 - 655 25 36 77

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
facebook / escuelameme.benimaclet
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Esperanza Peña

Esperanzarecicla Costura i artesania

Miriam Ortuño

La Fotoescuela Cursos i taller de fotografia

“Hay suficiente ropa en el mundo para
no tener que comprar en al menos 20
años. Arregla, reinventa, recicla, customiza...”

“Dice el fotógrafo Paul Graham que la
fotografía es fácil, la fotografía es difícil.
En cualquier caso, es apasionante”

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...

Ell tenia 12 anys. Estava tirat al sofà,
avorrit, quan el seu tio va arribar i el va
veure. Sabia que darrere d’aquell xiquet hi
havia una personalitat, una forma de ser
que anava a eixir a coalició. Li proposà un
joc: fer fotos. Ell, càmera en mà, va eixir al
carrer, sense regles, amb l’única premissa
de mirar al seu voltant, de divertir-se fentho. A poc a poc, aquell innocent joc es
va convertir també en compromís, en treball. La passió per la fotografia comença
així, per casualitat.

C/ Viver, 8
96 361 55 98

C/ Utiel, 6
635 160 019

52 LLOCS

Emanuel López

Fusionart Associació cultural
“¡CULTURA PARA TODXS!”

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.
C/ Juan Giner, 5
96 193 95 15

Noemí López

La Gramola Café-bar
“Hay dos medios para refugiarse de la
miseria de la vida: la música y los gatos”
A. Schweitzer
Passem front un cantó del barri de Benimaclet. Ens aguaitem tímidament a una
finestra. Veiem gent somrient, parlant,
jugant... I sobre les taules trobem 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.
C/ Baró de Sant Petrillo, 9
660 829 084

53

Claudia Milone
Itamora Perruqueria

“Me siento afortunada de trabajar en lo
que me apasiona. Es lo que deseo para
todo el mundo”
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 la
seua casa.
Avd. Primat Reig, 109
96 114 50 07
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Sebastián Vitola
Kaf Café Café literari

Miquel Canyada

Laboratorio de Fabricación

“Todo espacio realmente habitado lleva
como esencia la noción de casa”
Bachelard

“Fabricando el presente, autosuficiencia para el futuro”

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.

Existeix al barri un espai on ensenyen
com estan fetes les coses, com es poden
arreglar i com pots donar-les un nou ús.
Amb les portes ben obertes, treballant en
equip, ajuntant persones de diferents disciplines, desenvolupen idees i fabriquen
quasi qualsevol cosa. Productes, màquines, artefactes, robòtica, electrònica i
processos de fabricació pensats i produïts
per gent d’ací. Coneixement compartit i
lliure. Tecnologia modificable i accessible
per a canviar i millorar el món.

C/ Arquitecte Arnau, 16
96 113 17 06

C/ Poeta Carles Salvador, 8
96 015 19 78 - 685 92 53 96
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Sergio Lerma
London Lounge

“El gintonic no da la felicidad, pero
ayuda”
Quan una persona entra en el London entra en un lloc on fer còctels és una qüestió
molt seriosa. Les persones que treballen a
aquest lloc, són capaços de preparar-te la
beguda perfecta per a tu. Darrere d’aquesta barra 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.
C/ Enric Navarro, 8 esq
687 07 94 34
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Helen Westwater
La Ola Fresca Delicafé

Luca Musoni

La Pentola Osteria i pasta fresca

“Let’s go Benimaclet! Merry Christmas
absolute mayhem and olas of L.O.F”

“Gracias a Benimaclet, por lo que has
sido, por lo que eres, por lo que serás...
Felices Fiestas”

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.

Aquesta és la història d’un tirapasta. Un
objecte poc freqüent per aquesta la nostra
terra però, l’objecte més valuós que un
amant i expert de la cuina italiana tradicional com Luca pot tenir al seu poder.
Aquest tirapasta té ja més de 30 anys, un
vertader expert, per tant, en fer tot tipus
de pasta fresca: Tortellini, ravioli, tallarins, plaques de lasanya... Un regal, a més,
d’una àvia al seu estimat net. Des que
Luca el va portar d’Itàlia, no ha aturat ni
un dia sencer de fer pasta!

C/ Músic Magenti, 11
610 026 305

C/ Vicente Barrera Cambra s/n
96 327 68 06
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Ernesto Pastor

La Pina Submarina Espai creatiu
“Se atormenta una vecina en La Pina
submarina”
Pina Bausch va ser ballarina i coreògrafa.
Els seus espectacles eren com un guisat.
Un poc de dansa, teatre i una mica d’art.
Ernesto Pastor és actor i Doriana Rossi
és ballarina, coreògrafa i artista. El seu
espai és com una llavadora, com un submarí. Dansa, teatre, classes, exposicions,
concerts, creació d’espectacles, ... Coses
diferents, en moviment, tancades en un
xicotet espai. Quedem atrapats en un
món hipnòtic del que ja no podem escapar. Donant voltes, en la Pina Submarina.
C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra
697 84 61 53
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Rocío Giner

Rocío Giner Centre de dansa i arts

Jesús Fra. Ordoñez

Satchmo Lindy Hop, Balboa i claqué

“Aunque hayan dificultades que afrontar, siempre hay una melodía con que
bailarlas”

“Los músicos no se retiran, paran
cuando ya no hay música en ellos” L.A

Després d’anys ballant en companyies i
teatres, Rocío Giner ha tornat per compartir els seus coneixements i passió per la
dansa al barri. Va voler obrir un centre de
ball on s’impartirien més de vint disciplines amb uns professors d’idees clares. Defendre el ball com a expressió lliure que ens
permeta oblidar els problemes i expressar
les nostres emocions. Un lloc compromés
amb la ciutat, convertit en residència artística i obert a les arts escèniques. Un lloc on
somriure, on ballar entre amics.

Satchmo és el tribut de tres joves al mestre de la trompeta, al referent del jazz, al
gran Louiss Armstrong. Un homenatge a
la música swing i als anys 20, on aprendre
Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué.
Aquest serà un lloc per fer comboi, un
espai cultural per als veïns. Una família
amant de la nostàlgia que ens conviden a
la immersió en una dècada passada. T’animem que els visites, t’informes del taller
pares-fills, i et sumes a la comunitat que
porta un somriure com a senya d’identitat.

C/ Benicarló, 11
96 105 48 90

C/ Albocàsser, 33
670 013 343 - 626 362 404
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Nuria Mirto

Samadhi Associació de salut integral
“Os deseamos que durante todos los
días del año disfrutéis de cada instante
de la vida plenamente, sintiendo, respirando, amando...”
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.
C/ Sant Columbà, 11
669 498 520 - 615 153 328
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Valeria Yegupova

Spirit Benimaclet Escola de Swing

Eric McNeel

Talk! Associació d’anglés

“Que el fin del mundo te pille bailando”

“¿Sabes lo que es un acento extranjero?
Una señal de coraje”

Ells vivien en mons diferents. No havien
ballat mai abans. Ella estudia psicologia.
Ell toca l’oboé. Una nit, van eixir al carrer
i en el silenci d’una ciutat desconeguda,
el jazz d’Ella Fitzgerald els va fer creuar
unes portes fins a l’interior d’un edifici.
Allí van conéixer el swing i s’enamoraren
d’ell. Des d’eixa nit, ballen junts cada dia.
Però... Què té aquest ball? L’espontaneïtat? La connexió? Frankie Manning té la
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que
no estiga sempre somrient’.

De Montana a Benimaclet. Després de diversos treballs com a mestre, Eric s’adonà
que estudiar per a un examen només
serveix per a aprovar. Ell proposa un procés d’ensenyament de l’anglés anomenat
Project Based Learning. Els alumnes trien,
amb llibertat, un projecte basat en la reutilització i el desenvolupen. Intercanvien coneixements, expliquen què i com
ho han fet. Un procés natural, que mitjançant la curiositat, aconsegueix un aprenentatge d’un idioma per a la vida real.

C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29
656 408 776 - 679 267 474

C/ Reverend Rafael Tramoyeres, 10
677 75 22 14 - 96 193 96 91
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Rubén Badía

Tallafocs Espai gastronòmic

Cruz Hernández
Teatro Círculo

“Lo contrario de vivir es no arriesgarse”

“Teatro innecesario por fuera, pero imprescindible por dentro”

Una flama batega a la cuina del Tallafocs.
Els seus ganivets la tallen, juguen amb
ella, evitant que s’apague. Mentrestant,
dels fogons ixen plats casolans, vegetarians, vegans i ecològics per al menú del
dia o pinxos a la nit. Els vins valencians
i la cervesa artesanal permeten que el foc
prenga amb més força. De sobte, aquest
ball roig i blau il·lumina als músics en un
xicotet escenari. Només sabem una cosa,
mentre la flama no s’apague, quedarem
sempre captius per aquesta màgia.

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.

C/ Baró de San Petrillo, 46
96 193 13 39

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
96 392 20 33
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Irene Esteban Molina

El Terra Centre social autogestionat

Jose Gutierrez. Giusseppo
Tulsa Café Café-bar

“Alimentant i construint resistències
per un Benimaclet i uns Països Catalans feministes”

“Haz lo que quieras, seguro que aciertas”

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.

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/ Baró de Sant Petrillo, 9
699 319 665

C/ Juan Giner, 11
679 932 627

