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Hola! 

Tens entre les teues mans el 17è núme-
ro de Benimaclet Entra, la teua guia del 
barri.

En aquesta revista podreu trobar arti-
cles, entrevistes, art, històries, iniciatives 
socials i notícies relacionades amb Beni-
maclet 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.

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 treba-
llen cada dia per a fer aquest barri un lloc 
més bonic, complet i interessant.

Benimaclet: Tots els colors, totes les 
cultures.

Dipòsit legal
V369-2015

benimacletentra.org
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra

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!

Julia Reoyo i Sven Schwinning
Edició, coordinació, màrqueting, fotogra-
fies, entrevistes, web i xarxes socials

Manuel Pérez Bernat
Maquetació, disseny gràfic, fotografies, 
textos llocs, xarxes socials, traduccions, 
entrevistes i disseny editorial

Fernando Carranza Miralles
Disseny editorial, disseny gràfic, fotogra-
fies, textos llocs

Col·laboradors 
Toto, Alejandro Portaz, Ana Penyas, Alba 
Sanchis, Antonio Pérez, Conxa Mestres 
Torrent, Plataforma PICUV,  equip Con-
Fusión Festival, equip La Murta, Alexan-
dra R.,  Francisco Tarín, Luis Prado, 
Mabel Fuentes, Alba González, Enric de 
Gràcia, Ivan Colom i Associació de Veïnes 
i Veïns de Benimaclet.

Portada 
Ana Penyas

Impressió
Grupo Gráfico Alzira
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Ana Penyas
Portada del número de juny

anapenyas.es
facebook / Ana Penyas Ilustración

Què t’agrada dibuixar? Llocs on hi ha 
molta gent i poden ocórrer moltes coses, 
com la platja, un bar, el metro, etc. O 
també l’espai domèstic i com aquest parla 
de cada persona. 

Quins són els teus referents? Encara que 
els meus principals referents són del món 
de la il·lustració o el còmic, m’ha influït la 
manera de contar històries i l’expressivitat 
de Jorge González i Brecht Evens, o la grà-
fica de Laura Carlin i Beatrice Alegmana. 
En l’àmbit conceptual, em recolze molt 
amb el treball de fotògrafes com Cristina 
García Rodero, Txema Salvans i Xavier 
Ribas entre altres. 

On trobes inspiració? Normalment co-
mence amb una idea amb la qual m’inte-
ressa treballar, que em toca de prop. Solen 
girar al voltant de la ciutat i els seus can-
vis, el feminisme o la memòria històrica. 
A l’hora de desenvolupar la idea, el carrer 
és la meua principal font d’inspiració. El 
lloc on es reflecteixen les contradiccions, 
les històries, on trobe els personatges i les 
escenes per a començar a dibuixar. També 
treballe molt a partir d’imatges d’arxiu, 
fotografies antigues o amb el treball de 
fotògrafs amb el mateix tema. 

Què volies ser de xicoteta? De xicoteta 
m’agradava molt dibuixar, però m’educa-
ren des de molt prompte per a pensar ‘les 
eixides’. Recorde que volia ser arquitecta, 
dissenyadora. A la fi, vaig acabar estudiant 
Disseny Industrial. En aquell  moment 
estava molt perduda, perquè realment el 
disseny no m’agradava i no volia accep-
tar-lo. Finalment, em vaig adonar que el 
que realment em feia feliç era dibuixar. 
Vaig decidir començar Belles Arts però ja 
amb ganes de continuar per la il·lustració. 

Com és  la ciutat en la qual vius? És una 
ciutat plena de contrasts, prou polaritza-
da. M’ha costat identificar-me amb ella 
perquè, des de xicoteta, recorde a Rita 
Barberá com a alcaldessa i sempre sentia 
que vivia en una ciutat de dretes. Després 
en les coses quotidianes, als barris, pots 
veure altres coses. Hi ha gent que té una 
altra idea de com ha de ser el lloc on viuen 
i lluiten per aconseguir-ho. 

En moltes ocasions, la comercialització 
massiva de la il·lustració banalitza el 
seu missatge, quin és el paper de l’il·lus-
trador? Crec que la il·lustració, actual-
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Exposició Ana Penyas
Juliol 2016
Estudio 64
C/ Benicolet,2 (plaça de Benimaclet)

ment, està vivint un bon moment, però 
en general considere que se li dóna una 
importància major a l’estètica respecte al 
contingut. En aquest sentit, com a il·lus-
tradors crec que hem de ser conscients del 
poder de la imatge a l’hora de transmetre 
idees. Res de les coses que es transmet és 
innocu, no dir res és dir molt. 

Acciones quotidianes dels veïns, per 
què aquestes xicotetes coses que oco-
rren a la ciutat són tan importants en la 
teua obra? Pense que el model de ciutat 
actual busca esborrar aquesta sensació de 
col·lectivitat i m’interessen eixes xicotetes 
resistències quotidianes on la gent conti-
nua mantenint una idea de barri. Les rela-
cions entre els veïns van canviant i en un 
mateix escenari es poden ajuntar diferents 
formes de viure. Les coses noves, les ve-
lles... M’interessen aquests contrasts. 

Parla’ns del teu projecte “Los días rojos 
de la memoria”. Qui és Longinos Lo-
zano? El projecte va començar gràcies a 
un amic que va trobar les memòries d’un 
home anomenat Longinos Lozano treba-
llant a un arxiu. En elles es conta la seua 
experiència al franquisme i, d’una manera 
molt sintètica, narra moltes de les formes 
de repressió que es van viure en aquella 
època. Un grup de gent ens posarem a tre-
ballar al voltant d’aquestes memòries, en-
trevistant a diverses persones majors que 
el van conéixer i visitant els llocs per on va 
transcórrer la història. Van veure que les 
ferides no estaven tancades, vaig aprendre 
la importància de conéixer el passat per a 
entendre el present. 

En “Aquí me quedo”, veiem a dues per-
sones majors en l’Horta. Qui són? El 

dibuix va sorgir d’una foto que vaig veure 
a un llibre sobre el conflicte de La Punta. 
Vaig trobar la foto de la parella i em van 
conquistar. Vaig voler fer-los un xicotet 
homenatge. 

Quin és el millor feedback que has re-
but? Les coses que més m’animen són 
quan veig que el meu treball arriba a gent 
que no està familiaritzada amb el món de 
l’art i la il·lustració. Persones majors, per 
exemple, que veuen la il·lustració del pati 
de veïns i em diuen que els porta records 
i entenen perfectament les coses que vull 
transmetre. 

Inaugures exposició en juliol a Estudio 
64, què anem a trobar-nos? Encara no 
ho tinc del tot clar. Una de les coses que 
segur que exposaré és l’última sèrie que 
he fet, imaginant el futur d’un Cabanyal 
transformat pel turisme.  

Parla’ns de la portada. La portada forma 
part d’un calendari publicat per l’editorial 
Mil Razones, basat en el calendari repu-
blicà i laic que es va crear en la Revolució 
Francesa (el calendari es pot trobar a la 
llibreria Estudio 64). La meua il·lustració 
correspon amb el mes Pradial, entre el 21 
de maig i el 21 de juny. Havia de crear 
una imatge vinculada a la natura i l’agri-
cultura, però també amb la revolució i el 
canvi. Em va paréixer que els Horts Ur-
bans de Benimaclet reflectien tots aquests 
conceptes. 
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beniconfusionfest.es
facebook / beniconfusionfest

ConFusión Festival ha obert la convoca-
tòria per a participar en la pròxima edició. 
Està oberta fins al pròxim 15 de juny, i 
està dirigida a totes les persones que vul-
guen compartir les seves idees i espais.

La tercera edició tindrà lloc el cap de set-
mana del 15 i 16 d’octubre. En aquests 
dos dies, espais privats i carrers es trans-
formen en escenaris de múltiples discipli-
nes que s’entremesclen i es confonen per 
a generar una exageració de propostes que 
porta al límit la necessitat d’elecció. Les 
representacions pretenen celebrar i fer vi-
sible l’ànima artística i cultural d’aquest 
barri, obrir les portes a altres cultures, 
unir forces entre projectes locals, crear 

cohesió i enllaços a escala de barri, des del 
barri i estimular la participació ciutadana.

Aquest esdeveniment no té cap ànim de 
lucre i es realitza gràcies a la col·laboració 
i el respecte recíproc. Durant el festival 
no hi ha quotes de pagament, perquè el 
centre són les persones i el seu potencial, 
sense necessitat de vendre o posar preus. 
No obstant això, no vol dir que el que 
s’ofereix no tinga un valor: tot el contrari. 
El fet de donar sense esperar res a canvi 
dóna encara més valor a tot el que artistes, 
espais i voluntaris comparteixen. Durant 
aquests dies volem que sigues tu qui do-
nes un valor a les coses que vius.

Enguany, com a novetat important els 
participants poden apuntar-se a través de 
Orfheo, una plataforma creada per a ges-
tionar les inscripcions a les convocatòries. 
Aquesta web facilita la feina d’organitza-
ció i dóna valor a les propostes dels par-
ticipants, més enllà del festival. Orfheo és 
una comunitat concebuda perquè pro-
jectes artístic-culturals puguen trobar-se, 
conèixer-se i crear junts.

La convocatòria està dirigida a totes les 
persones que volen compartir les seves 
idees (músics, pintors, fotògrafs, malaba-
ristes, col·lectius, monologuistes, poetes, 
realitzadors de vídeo, etc.), així com a tots 
aquells que vulguen obrir el seu espai per 
a albergar algun esdeveniment (associa-
cions, llars, tallers, balcons, baixos, terras-
ses, solars, terrats, etc.), o oferir façanes o 
persianes per a regalar al barri nous colors. 
Qualsevol pot enviar la seva proposta i 
s’accepten tot tipus d’idees pròpies i ori-
ginals de caràcter artístic que fomenten 
la integració, harmonia i convivència. És 
a través de la creativitat amb la qual les 
persones transmeten la seva visió amb més 
força, quan no posem límits al que podem 

conFusión
Convocatòria oberta!
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Pots participar com
- Artista o espai
- Voluntari
- Col·laborador
- Patrocinador

conFusión. III edició
Festival lliure d’expressió gratuïta
15-16 octubre
Barri de Benimaclet

dir o pensar, quan som lliures d’expressar i 
defensar qualsevol idea.

Aquest és un acte d’unió que pretén tren-
car el concepte de públic-privat, crear 
llocs on compartir amb desconeguts i 
apropar-nos entre tots. Volem mostrar 
l’interior de les cases del barri, com l’inte-
rior de les persones que l’habiten. Si vols, 
per exemple, albergar a casa teva una ex-
posició o una actuació, no sigues tímid: 
t’ajudarem a trobar el que millor s’adapte 
al teu espai.

ConFusión Festival es fa possible cada any 
gràcies a la participació de persones que 
regalen el seu temps als altres. Cada set-
mana ens trobem i sempre hi ha lloc per a 
noves persones que vulguen participar en 
l’organització del festival. Aquest esdeve-
niment vol ser la demostració que entre 
tots, si cadascú comparteix el que té i sent, 
tot comença a ser possible.

L’any passat hi hagué 275 propostes artís-
tiques en 72 espais. Si tens coses guardades 
en un calaix que no obris, si vols fer un 
debat a casa o fer una idea realitat, anima’t 
a compartir. Si tens algun dubte o sugge-
riment contacta amb nosaltres i recorda! 
Dóna una ullada a la web per a veure com 
pots formar part d’aquest moviment.

Equip conFusión
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Carabasseta d’estiu
La Murta

Dificultat Fàcil
Temps 15 minuts
Nombre de comensals 2

Ingredients
2 carabassetes blanques
2 tomaques
1 cogombre
1 ceba tendra
1 llauna de tonyina (60 g.)

L’altre dia els amics de Benimaclet Entra 
ens digueren: “Ei, Murteros! Per què no 
ens feu una recepta per a aquest mes?” I 
per al mes de juny, per a més inri! Així que 
pensàrem i decidírem que, en la calda que 
cau, millor fer una recepta fresqueta que 

La Murta
C/ Murta, 14
Dl-Dj 7:30-00h Dv 7:30-1:30
Ds 9-1:30 Dg 9-23:30 
facebook / barlamurta
961 33 69 71

puga fer-se ràpid, que hi ha poques ganes 
de clavar-se davant d’un foguer i menys 
d’estacar-se entre pit i esquena alguna 
cosa calenta i greixosa. 

Per això hem decidit presentar-vos aques-
ta tapeta fàcil per a estiu, recepta QUE 
PER CERT es pot transformar en vegana 
molt fàcilment, només eliminant la tonyi-
na i ja està (la recepta és prou pareguda al 
tombet mallorquí).

Ale! A fer de Màster Xé(f )! Amb això que-
dareu com uns campions de la cuina!

Procediment
Pas 1 Per a començar, posarem al foc un 
perol amb aigua i, en bullir, introduirem 
les carabassetes senceres. Amb 10 minuts 
és suficient perquè queden cuites però du-
retes. I les deixem gelar.
Pas 2 Per al farcit: tallem tots els ingre-
dients en quadres petits, afegim la tonyina 
(escorreguda) i adobem al gust!
Pas 3 Ara que la carabasseta està ben 
fresca només l’hem de partir per la mei-
tat, extraure les llavors amb una cullera i 
farcir-la amb la picadeta que havíem pre-
parat. Servir fresquet! 

Senzill, fresc i lleuger! Bon profit!

Equip La Murta
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Alexandra R, 26 anys
Il·lustradora i cambrera a l’Olegari

“Són les nostres diferències, cicatrius, 
virtuts i defectes les que ens fan únics”
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Benimaclet Conta
benimacletconta.com

Les càmeres Beccari estaven situades on 
actualment es troba el Centre Superior 
d’Investigació de Salut Pública (CSISP) 
entre l’Avinguda Catalunya i el carrer Vi-
cent Zaragozà.

Van començar a construir-se en 1932 com 
a planta de tractament de residus urbans 
i de reciclatge de València. Van ser im-
pulsades pel govern municipal encapçalat 
per Alfonso Moreno Vicente, alcalde de 
València. La gent que les va conèixer, re-
corda que allà es feia una tria de productes 
i es deixaven fermentar les deixalles. No es 
reciclava com ara, perquè tampoc hi havia 
tant de plàstic i qui  tenia una ampolla de 
vidre la conservava i la reutilitzava.

D’aquesta instal·lació van sorgir moltes 
protestes per part de les classes populars 
de la perifèria urbana, ja que en tractar-se 
d’una planta de residus, s’interpretava 
com a magatzem del fem de la ciutat. 
La Junta Directiva del Casino Instructiu 
i Benèfic de Benimaclet va destacar en la 
lluita contra aquesta instal·lació. 

Tot això va anar donant els seus fruits i al 
diari La Vanguardia, en la seva edició del 
divendres 27 d’octubre de 1933, publica-
va: “El tribunal contenciós administratiu 
ha entès el recurs interposat pels veïns 
de Benimaclet contra l’acord de l’Ajun-
tament de València acceptant l’emplaça-
ment de les Càmeres Beccari, proposat 
per la Companyia Valenciana de Millores 
Urbanes.”

Finalment, es pot llegir la notícia publica-
da al diari ABC, el 5 d’abril de 1936 del 
tancament de les càmeres Beccari per ser 
un “perill constant per a la salut pública”, 
després d’haver costat diversos milions de 
pessetes.

Les cambres agràries eren habitacles cú-
bics i, així, el 1957, l’edifici va poder ser-
vir per a acollir molts damnificats per la 
riuada que es van quedar sense casa. Mol-
ta gent va acudir-hi a donar humilment el 
que podia de forma caritativa. Més tard 
van continuar en la seva ubicació, sense 
altra finalitat que la de servir de magatzem 
de vehicles retirats de la via pública.

A principis dels 70 van patir un impor-
tant incendi i van ser demolides en la dè-
cada dels anys 80. L’any 1988, va arribar 

Les càmeres Beccari



Podreu trobar aquest lloc a
Avinguda de Catalunya, 21

la notícia, que més tard va ser verificada, 
que la societat anònima El Corte Inglés 
va entrar en contacte amb els propietaris 
per a la compra d’aquest solar i la cons-
trucció en el mateix d’un hipermercat. 
El solar pertanyia a diversos propietaris, 
entre ells el mateix Ajuntament. En el 
Pla General d’Ordenació Urbana, aquest 
solar estava definit com a GSP-4/129. El 
seu sòl estava classificat en una quarta part 
com a Institucional, és a dir, que només es 
podrien construir edificis oficials. Les tres 
quartes parts restants eren de sòl terciari: 
solar destinat a la construcció d’edificis 
per a servicis i la impossibilitat de cons-
truir habitatges. Així, El Corte Inglés no 
va poder dur a terme el seu objectiu.

En el lloc on hi havia les càmeres Becca-
ri, hui s’alça l’edifici del Centre Superior 
d’Investigació en Salut Pública (CSISP), 
on també s’ubica la Direcció General 
d’Investigació i Salut Pública. No deixa de 
ser un gest de complicitat amb la història 
que allà on hi havia una instal·lació con-
siderada un perill per a la salut pública, 
hui s’hi ubiquen les institucions dedicades 
a la seva custòdia, protecció i promoció, 
sent una de les seves funcions precisament 
l’estudi dels riscos i danys per a la salut i 
la coordinació de les iniciatives i projectes 
d’investigació relacionades amb l’avalua-
ció de l’impacte en la salut dels diversos 
riscos ambientals.

Alba Sanchis Peris
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
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mabelfuentes.com
facebook / mabelfuentesdaras
vimeo / mabelfuentes

Todos los enigmas
Mabel Fuentes

 Vivíamos en la casa de la calle Engue-
ra. Aquella era la casa en la que yo nací. 
En su desproporcionada cocina mi padre 
me enseñó a leer, y en una tele diminuta 
que allí teníamos yo veía No te rías que es 
peor cada mediodía. En uno de sus baños 
me cagué una vez en el suelo por no ha-
ber llegado a tiempo, o eso creo recordar. 
El salón olía distinto cada veinticinco de 

diciembre y mis hermanos mayores me 
contaron cientos de veces entre las pare-
des de ese hogar que yo era adoptada. Era 
una casa enorme y no muy luminosa, y 
en ella yo desarrollé este sentimiento de 
que los mejores momentos familiares ya 
habían ocurrido y que yo había llegado 
tarde.

 Mi hermana tenía en su habitación 
–que era la habitación de una adolescen-
te– una figurita de escayola. Se trataba de 
dos fantasmas fluorescentes, uno pegado 
al otro. Yo tendría cinco, seis, siete años, 
y este objeto siempre había estado en esa 
habitación. Yo siempre lo había visto. Era 
una pieza deliberadamente benigna, in-
cluso graciosa, que convivía con pósters 
de Richard Gere y peluches de perritos. 
Sin lugar a dudas yo sabía que su pro-
pósito era ser divertida y, sin embargo, 
resultaba perturbadora. No entendía de 
qué manera pero en ese objeto estaban 
todas las preguntas. Todos los enigmas. 
Aquellos fantasmas eran un trasunto de 
todo lo que se me escapaba.

 Lo mejor que me pasó de niña fue un 
libro por fascículos que mi padre había 
coleccionado. Se llamaba El gran libro de 
consulta y lo conseguías después de com-
prar El País muchas veces. En ese libro 
lo explicaban todo: el Universo, los di-
nosaurios, los músculos, las religiones, los 
ordenadores, las culturas, los fósiles. Co-
leccionamos otros, algunos sobre plantas 
y uno que era un archivador de mapas 
por países. Pero ninguno era tan especial 
como El gran libro de consulta. Yo podía 

Mabel Fuentes és cineasta independent 
en ple gir professional cap a la traducció 
anglés-espanyol.
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pasarme horas entre sus páginas, oscilan-
do a partes iguales entre el asombro y la 
extrañeza de haber venido a este mundo.

 Recorría sola el largo pasillo que daba 
a la habitación de mi hermana para ob-
servar a los fantasmas. Los miraba y me 
ponía a pensar que fuera, fuera del todo, 
había más planetas y mucho negro. Me 
preguntaba por qué nosotros –los hu-
manos– tenemos este aspecto y nuestro 
mundo es como aparenta. Era como si los 
fantasmas me dijeran: “Todo esto es muy 
extraño y un día no quedará nada”. Pero 
todo aquello era todavía más aterrador 
porque yo tendría cinco, seis, siete años 
y no había tantas palabras. Lo que cuento 
es una interpretación emocional de un 
relato que no existía.

 Hoy he visto a mi madre jugar con 
mi sobrina y me ha recordado cuando 
yo jugaba con ella de pequeña. Cuando 
viajábamos en coche solíamos recrear 
Humor amarillo. Decíamos chorradas y 
yo brincaba agarrándome a los asideros. 
Los pasadizos, las rocas, los estanques y el 
barro habitaban en nuestras mentes y que 
el coche entrase en un túnel era lo mejor 
que podía pasar. En esos momentos, mi 
madre era el mundo. No existía el cole-
gio, ni los deberes, ni la tortilla francesa 
que tanto me costaba cenar. Ni siquiera 
existía El gran libro de consulta. Tampoco 
la figura de los fantasmas, aunque siguie-
ra allí posada, sobre la cómoda de mi her-
mana.

Mabel Fuentes
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Luis Prado és un senyor que toca el piano 
i compon cançons. Encara que, sent pre-
cisos, diríem que és un músic professional 
amb estil, intel·ligència i busca sempre 
l’excel·lència. Amb això de tocar el piano 
em quede prou curt, el que fa és entendre 
i mimar a l’instrument. Tot un virtuós. 
Ah! Potser us resulte familiar per liderar el 
grup valencià Señor Mostaza. 

Ara acaba de presentar “Mis Terrores Fa-
voritos” (Hall Of Fame Records, 2016), el 
seu primer disc com a solista i comparteix 
veu amb ell, Coque Malla, Miguel Ríos o 

Guille Milkyway. Amb moltíssimes ganes 
de veure’l al Tulsa Café el pròxim 25 de 
juny. 

El pròxim 25 de juny al Tulsa Café, 
és un concert de Señor Mostaza o de 
Luis Prado? I en tot cas, hi ha alguna 
diferència? És un concert Luis Prado al 
100%. Bé... és probable que sone algu-
na cançó de les que vaig fer com a Señor 
Mostaza però la major part del concert 
el conformen les cançons del disc que he 
tret com a Luis Prado, “Mis Terrores Fa-
voritos”.

Tinc entés que et vas confondre en una 
ocasió amb el títol del LP (“Mis Fa-
vores Terroritos”). De fet, ara mateixa 
ni m’ha sonat estrany, he hagut de sen-
tir-lo diverses vegades en el meu cap per 
a adonar-me’n de l’errada... Cada vegada 
em sembla el títol més normal que podia 
haver posat al disc. 

Paco Tamarit: sí o sí, sí? Molt a favor de 
Paco Tamarit sempre. Són tot avantatges, 
et fa cors, li agraden les teues cançons, et 
dóna conversa...

Has tocat a tres o quatre mans (el pia-
no)? La veritat és que no, eh? Potser amb 
algun alumne... Encara que comence a 
pensar que eixa no és la pregunta...

Repetiràs duets o col·laboracions? La 
veritat és que sóc poc de fer duets. En 
aquest disc és la primera vegada que ho 
he fet, i no sé si m’he passat, però a la fi 
quedava molt bé amb un disc molt de mi-
rar-me el melic... 

Luis Prado
Entrevista per Alejandro Portaz

facebook / srmostazamusic
facebook / luis.pradorodero.3
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Altres dades
Dv 3 - Sala Musik (Múrcia)
Ds 18 - Sala Las Armas (Saragossa)
Dv 15 juliol - Las Naves
Ds 23 juliol - Arrankapins Fest (Castelló) 

Luis Prado
Ds 25 - 20h - 4€
Tulsa Café - Aperitiver Verlanga 
C/ Juan Giner, 11

Com vas aconseguir rodar amb Ochovi-
deos (en més d’una ocasió), amb l’agen-
da tan ajustada i selecta que tenen? En-
cara no sé com... i menys encara sé com 
van aconseguir convéncer-me per a posar 
a tota eixa gent a l’escenari en l’últim vi-
deoclip...

Amb quina cançó et quedes del teu pri-
mer disc en solitari? Partint que el que 
em demanes és impossible, crec que “Fue 
por tu canción” és una d’eixes que té algu-
na cosa especial per a mi i potser haguera 
resultat estrany en un disc de Señor Mos-
taza... És com que es necessita paciència... 
M’agrada molt la història que va contant 
i com tots els elements musicals que apa-
reixen es van ajustant a la lletra. 

I una altra més? Que no es diga que no 
parlem del teu disc... Estic entre “No 
sé qué ves en mí” i “Estoy gordo”. Em 
decante per la primera, ja que la segona 
porta un poc la seua vida i s’ha convertit 
en un fenomen viral a Amèrica Llatina... 
(Açò és un homenatge a l’última frase de 
“Fue por tu canción”, així es tanca el cer-
cle...). 



16   ART URBÀ

Geo poesia no és només una web sinó un 
lloc de crítica i raonament cap a la pèrdua 
de la poesia. Actualment els mitjans de 
comunicació i de masses han provocat la 
pèrdua dels objectes físics anomenats LLI-
BRES que van pel camí de la desaparició.
                    
Aquest projecte de la salmantina Alba 
González, posa l’accent en la pèrdua del 
gènere poètic, per això, convida a tots (co-
neixedors o no de l’obra dels poetes que 
donen nom a molts dels nostres carrers) 
a arribar més enllà, i és el medi físic en 
connexió amb les noves tecnologies el que 
propicia la necessitat de retornar al carrer.

Per tant, la web es mostra, a manera de 
joc, com un trencaclosques que has de re-
soldre amb audàcia o ajudant-te dels teus 
coneixements o els que pugues obtenir 
sobre els autors. Si proves a buscar infor-
mació sobre el moment històric en què va 
viure, el tipus d’escriptura i els temes so-
bre els quals parla, t’acostaran un poc més 
a l’enigma que has de resoldre: trobar al 
carrer del poeta una frase completa d’una 
de les seues poesies, de la qual només et 
serà mostrat l’inici i el final.

A més, al carrer dels Poetes Anònims hi 
haurà una oda a les poetesses, ja que com 
ha passat al llarg de la història, han estat 
menys considerades. Hi trobaràs les que 
van tenir l’oportunitat de donar-se a co-
néixer, com homenatge a totes aquelles 
que van caure en l’oblit.

LA CAIXA de Geo Poesia
És possible que la forma amb la qual has 
arribat fins a aquesta iniciativa haja estat 
mitjançant una caixa. Com s’explica a 
l’interior, “La caixa” de Geo Poesia pretén 
ser un punt d’inflexió en la participació 
pública dins d’aquest projecte. Per a això 
es proposen un seguit de paraules que 
juntes formen un vers d’una coneguda 
poetessa, perquè, al teu gust, pugues can-
viar-la, col·locar-la i variar-la.

Per què versos de poetesses? Segur que 
t’has adonat que tots els carrers plantejats 
en el recorregut tenen noms de poetes. 
Doncs si València és la ciutat que oblida 
els poetes, més ha oblidat les poetesses i 
per això i amb més raó considere necessari 
que siguen part de la proposta.       

València sembla ser la ciutat que ha obli-
dat els poetes, carrers d’autors importants 

geopoesiaartepubli.wix.com/geopoesia
facebook / Foro-GEO-Poesia
vimeo / Geo Poesía en Benimaclet

Geo Poesia
Art públic a Benimaclet
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Descobreix aquest projecte!

se situen a l’extraradi, en descampats o en 
llocs oblidats. La gent ja no llig poesia.

Geo poesia a Benimaclet és una oda a tots 
aquests poetes i una forma de reivindicar 
l’existència d’aquest gènere literari, con-
vidant als vianants a conéixer tant poetes 
coneguts com a locals.

On he de col·locar la meua poesia? El ca-
rrer escollit és l’anomenat Poetes Anònims, 
ja que qualsevol que tinga entre les seues 
mans una caixa de Geo Poesia podrà inter-
venir en aquest carrer de forma anònima, 
creant el seu propi vers a partir d’un altre. 
Per això, no et preocupes si no utilitzes to-
tes les paraules o si no tenen un sentit lògic.

Alba González
foto: Enric de Gràcia

Instruccions
1 Per començar has de situar-te al barri 
de Benimaclet. Una vegada allí, busca al 
teu mòbil la web de Geo Poesia.
2 Els carrers a recórrer tenen noms de 
poetes, són els marcats al mapa.
3 Ves a l’apartat GO! i comença triant 
un punt d’inici i un altre de final. Pots 
seguir el circuit marcat o fer-ho com 
més t’agrade.
4 Relaciona els noms dels poetes amb 
les imatges i el mapa.
5 Busca en el medi físic la poesia, en 
la imatge només apareix el principi i el 
final. Completa-la!
6 Comparteix la teua experiència amb 
els altres en el fòrum de Facebook. Co-
menta, penja fotografies, vídeos i el que 
més et vinga en gust.
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Aquest és l’any Macbeth. Si mirem al 
nostre voltant, només veiem una societat 
educada en la competència, la corrupció i 
la manipulació. Eines que són la clau per 
aconseguir el poder, passe el que passe i 
per damunt de tot.  Shakespeare escriu 
Macbeth en 1606 mirant la història de 
l’Escòcia de 1050. A la nostra adaptació 
no hem hagut d’anar tan lluny per a po-
der trobar els temes dels quals el seu autor 
ens parla (corrupció, manipulació, traï-
ció). Només cal mirar el panorama polític 
que tenim, que ens porta a una crisi exis-
tencial, capitalista i individualista. 

La versió que hem creat, explica la his-
tòria del director del Fons d’Inversors de 
Lehmman, l’ambiciós Macbeth, seduït 

per l’avarícia i les ànsies de poder de Lady 
Macbeth i portat per la seua bogeria, fa 
servir totes les seues armes per conver-
tir-se en el que el seu món vol que siga: 
un veritable tauró de les finances. Fins on 
estan disposats a arribar hui en dia les fi-
nanceres, els bancs i els polítics? Congelar 
comptes? Desnonar? Marginar? Assassi-
nar? Està clar que manipular i trair per 
als seus interessos és clau. Les paraules de 
Shakespeare segueixen tenint sentit en els 
nostres dies i el dia de demà i demà, i com 
diu Macbeth:

   - “Comence a dubtar del dimoni i els 
seus equívocs, ja que menteix quan diu 
la veritat. Que ningú crega de nou en els 
dimonis impostors que amb dobles sen-
tits es burlen de nosaltres, mantenint pro-
meses que a cau d’orella xiuxiuegen, i no 
complint les nostres esperances”.

Estem acostumats que ens menteixen els 
polítics, però aquests no són més que una 
xicoteta part de la gran mentida. Sota la 
nostra mirada, els que realment tenen el 
poder són les multinacionals, com la del 
nostre Macbeth. Leohmann és una de les 
grans multinacionals d’Escòcia dirigida 
per Ducan, el president i la seua filla Lady 
Macduff. Banquo i Macbeth són els seus 
millors homes de negocis, arruïnant a al-
tres empreses estrangeres com la noruega 
o l’anglesa. La manipulació, ens l’ensenya 
l’ambiciosa Lady Macbeth: Ho vol tot, 
vol el poder, però una vegada ho acon-
segueix ens dóna una lliçó d’humanitat. 
El poder corromp si ja s’és corrupte? Una 
volta es té, segueix costant només la teua 

Macbeth
Corrupció i poder
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integritat, només la teua ànima? Ho vols? 
Com diu la nostra Lady Macbeth:

   - “Hi ha prou corruptes i mentiders per  
a véncer als homes honrats i penjar-los. Fer 
el bé potser es considera bogeria perillosa.”

Hem respectat l’autor en el text el màxim 
permés. En aquests temps ràpids i imme-
diats, de cultura ejaculada precoçment, els 
temps del teatre es queden, molt al meu 
pesar, marcats per la indústria del micro-
teatre, per això les retallades en cultura 
ja vénen donades en els textos. Aquest 
Shakespeare de 3 hores es queda reduït a 
1 hora. Temps suficient per a entendre que 
10 segles d’història ens separen de Macbeth. 
Han canviat les formes però els temes de 
Shakespeare són els nostres temes, per 
això seguirà sent un clàssic. Però què sé jo 
si només sóc un actor que, orgullós, con-
sumeix el seu temps sobre l’escenari per 
no tornar a ser escoltat mai més.

(Us invite que canvieu en el diàleg ante-
rior, la paraula “dimonis”, per “polítics”. 
Així, s’entén millor).

Gràcies pel vostre temps.
Fran Tarin

Macbeth
Representació dels alumnes de 3r d’El 
Club de los Poetas
Ds 4 i Dg 5 de juny - 20h

El Club de los Poetas
C/ Germans Villalonga, 19
Reserves 
625 995 009
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent



FENT CIUTAT

encontrespicuv.org
facebook / PICUV
plataformaicuv@gmail.com

Del 10 al 12 de juny al barri del Cabanyal 
se celebrarà la primera edició d’Encon-
tres, Cultura als Barris per a fer ciutat, 
un projecte organitzat i impulsat per PI-
CUV, Plataforma d’Iniciatives Culturals 
Urbanes formada per 9 dels més destacats 
festivals urbans que es realitzen a la ciutat 
de València. 

La primera edició d’Encontres veurà la 
llum exclusivament gràcies al treball i vo-
luntariat dels organitzadors dels 9 festivals 
de la PICUV i la col·laboració del Teatre 
El Musical i la Regidoria d’ Acció Cultu-
ral de l’Ajuntament de València.

Com a tancament de la temporada, la 
Plataforma PICUV proposa la celebració 
d’aquesta trobada oberta a tots els públics, 
on presentar les propostes escèniques i ar-
tístiques més destacades, desenvolupades 
pels mateixos festivals durant l’any, con-
formant un esdeveniment que mostre la 
importància que aquests projectes tenen 
al calendari cultural de la ciutat.

Un dels objectius principals d’aquest en-
contre, és crear un espai de debat i rei-
vindicació sobre els nous reptes que plan-
tegen les dinàmiques participatives en la 
creació i gestió cultural des dels barris, 
dins dels models culturals actuals desen-
volupats a les ciutats.

Des de PICUV es presenta aquesta tro-
bada com una oportunitat per donar a 
conéixer als valencians aquestes iniciatives 
culturals i impulsar el desenvolupament 
de dinàmiques que puguen connectar a 
institucions, agents culturals i ciutadania.

PICUV va ser creada a juny de 2015, per 
a impulsar aquests projectes i està forma-
da per 9 festivals que es desenvolupen a 5 
districtes de la ciutat. Russafa, Cabanyal, 
Extramurs, Ciutat Vella i Benimaclet. 
Festivals com Russafa Escènica, Circuit 
Bucles, Districte 008, Cabanyal Íntim, 
Benimaclet conFusión, MUV! Circuit 
de Música Urbana, Intramurs, Ciutat 
Vella Oberta i Russafart atrauen milers 
de ciutadans cada temporada als barris. 
Més de 100.000 espectadors van passar 
per aquests en l’última temporada, molts 
d’ells ja consolidats amb una trajectòria 
de més de 5 edicions.
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Encontres
10-11-12 de juny
TEM i plaça del Rosari
Barri del Cabanyal

Teatre, dansa, música en directe, fotogra-
fia, arts plàstiques entre altres disciplines 
formaran part del programa, que durant 
tot el cap de setmana del 10, 11 i 12 de 
juny es desenvoluparà als diferents espais i 
sales del TEM, i en espais oberts com a la 
plaça del Rosari i en diferents carrers del 
Cabanyal durant tres dies.

Hi participaran diferents experiències, en 
una oportunitat de conéixer i reflexionar 
sobre iniciatives culturals desenvolupades 
en diferents territoris i la seua vinculació 
amb la ciutadania i la seua influència en 
l’entorn urbà. S’organitzaran diferents  
xarrades i taules redones amb represen-
tants de projectes com La Mesa Ciudada-
na i Intermediae de Madrid, Redetejas de 
Sevilla, Olas de Energía de Sant Sebastià, 
Cabanyal Horta, PICUV de València i 
Puetas Abiertas de Rio de Janeiro.

Plataforma PICUV
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Què aporta PICUV a la ciutat? 
1 Suposen un model de gestió que op-
timitza els recursos per al desenvolupa-
ment de l’acció cultural en la ciutat. 
2 Realitzen un model cultural més par-
ticipatiu i vinculat a la ciutadania i als 
barris i districtes urbans de la ciutat.
3 Fomenten la creació de nous espais 
per a la projecció dels artistes locals.
4 Aporten una programació cultural 
anual de primer nivell. 
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Hola!
Més enllà del nostre 
planeta hi ha una barbari-
tat de coses per descobrir!
Completa i relaciona!

1   P L _ N _ _ A

2   L L _ N _

3   Ò R _ I _ A 

4   C _ M _ T A 

5   P _ A T _ T       V _ L _ N T

6   C O _ S T _ L · L _ _ I Ó

7   S _ L

8   A S T _ _ N A _ _ A

9   F O _ _ T       N _ G R _

10   S _ T È _·L _ T



 25

Hola!
Més enllà del nostre 
planeta hi ha una barbari-
tat de coses per descobrir!
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

9:00 Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes) Centre Mompó 40€/mes
9:00 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 36€/mes
10:00 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
10:00 Qigong Shen Yi -
10:30 Pilates Samadhi
11:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 Fusionart 15€/mes
11:00 Sevillanas Iniciación (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
11:00 Xinyi/Bagua (Kungfu) Shen Yi -
11:30 danza contemporánea Pina submarina 25€/mes
12:00 "Danza-Canto” Libre expresión + Info 622649285Fusionart 20€/mes
12:00 Sanda xa MMA Shen Yi -
13:00 Meditación Samadhi
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:00 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:30 Chen Taiji Shen Yi -
17:00 "Italiano" (Nivel 1) + Info: 657 787 793 Fusionart 20€/mes
17:00 Grupo Desdoblamiento del Tiempo Samadhi
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 38€/mes
17:15 Yoga terapéutico Centre Mompó 30€/mes
17:30 Pre-danza (3-6 años) Rocio Giner 29€/mes
18:00 Clases de Baile e Ingles-WhatsApp: 07415 197787 Fusionart 15€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
18:30 Meditación y Viaje Sonoro Escuela Meme 20€/mes
18:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 40€/mes
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes
19:30 Sevillanas Iniciación (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Old Skool Workout Shen Yi -
20:00 Tai Chi Samadhi
20:00 Flamenco (con música en vivo) Pina submarina 30€/mes
20:15 B2 clases Talk! 35€/mes

Dilluns



JUNY  2016    27  

20:20 Hatha yoga Centre Mompó 40€/mes
20:30 Sevillanas Medio (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
20:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
21:00 "Taller de Teatro…"(Nivel 1) +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:00 Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes) Centre Mompó 40€/mes
9:30 Yoga dinámico Samadhi
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes
10:00 Yoga (3 tipos) Centre Mompó 40€/mes
10:00 Chen Taiji Shen Yi -
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 Fusionart 20€/mes
11:00 danza oriental Pina submarina 23€/mes
11:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
11:30 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
12:00 ”Clases De Danza Oriental Clásica” 679 256 735Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga dinámico Samadhi
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 40€/mes
12:30 Shaolin KungFu Shen Yi -
16:30 Xinyi/Bagua (Kungfu) Shen Yi -
17:15 "Yoga Para Niñ@S" + Info: 620 22 1847 Fusionart 15€/mes
17:30 Pilates Samadhi
17:30 Urban dance (7 a 12 años) (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
17:45 Hatha yoga Centre Mompó 40€/mes
18:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 849 Fusionart 13€/mes
18:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
18:00 Albañilería Escuela Meme 25€/mes
18:00 Sanda xa MMA Shen Yi -
18:30 Lindy hop y swing Pina submarina 30€/més
18:30 Pilates Centre Mompó 36€/mes
18:30 Urban dance (jóvenes y adultos) (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:30 Guitarra iniciación (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:00 "Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes

Dimarts
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:00 Yoga dinámico Samadhi
19:00 Valenciá, Nivel Elemental Escuela Meme 35€/mes
19:30 danza Tribal clásica (ATS) Pina submarina 30€/més
19:30 Pilates Centre Mompó 36€/mes
19:30 Chen Taiji Shen Yi -
19:30 C1 clase Talk! 35€/mes
20:00 Flamenco iniciación-medio Rocio Giner 29€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi
20:30 Pilates Centre Mompó 36€/mes
20:30 Forró Escuela Meme 20€/mes
20:30 Tuishou (Taiji) Shen Yi -
21:00 "Taller de Teatro…"(Nivel 1) +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes
21:00 Sevillanas Iniciación (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes

9:00 Sadhana diaria de yoga Centre Mompó 40€/mes
9:00 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 36€/mes
9:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
10:00 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
10:00 Qigong Shen Yi -
10:30 Pilates Samadhi
10:30 Danza Tribal vintage sexy Style (iniciación) Pina submarina 20€/mes
11:00 "Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 Fusionart 15€/mes
11:00 Xinyi/Bagua (Kungfu) Shen Yi -
11:30 Danza contact Pina submarina 25€/mes
12:00 "Danza Tribal" + Info 680 272 816 (Sarabel) Fusionart 20€/mes
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
12:00 Sanda xa MMA Shen Yi -
13:45 Pilates Pina submarina 20€/mes
15:30 Meditación Mindfullnes Samadhi
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:00 Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes) Centre Mompó 30€/mes
16:30 Atreviéndonos a mirar (prox. conv. octubre) La Fotoescuela -
16:30 Chen Taiji Shen Yi -
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 38€/mes

Dimecres
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17:15 Yoga terapéutico Centre Mompó 30€/mes
17:30 "Tango Argentino" + Info: 673 702 880 Fusionart 15€/mes
17:30 Danza Oriental Samadhi
17:30 Guitarra iniciación (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra
18:00 Foto I : Aprende fotografía Efedephoto -
18:00 Danza clásica (6-9 años) Rocio Giner 29€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
18:30 "Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:30 Yoga Pina submarina 15€/mes
18:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:30 Iniciación a la Fotografía (prox. conv. octubre) La Fotoescuela -
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal. Escuela Meme 20€/mes
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 40€/mes
19:30 ”Clases De Dancehall Y Twerking” +Info: 679256735 Fusionart 20€/mes
19:30 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Old Skool Workout Shen Yi -
19:45 Ritmos Latinos Rocio Giner 29€/mes
20:00 Sevillanas Pina submarina 25€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 40€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi
20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
21:00 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20€/mes
21:00 Lindy hop y swing Pina submarina 30€/mes
21:00 Pilates Rocio Giner 29€/mes

9:00 Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes) Centre Mompó 40€/mes
9:30 Yoga dinámico Samadhi
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes
10:00 Yoga (3 tipos) Centre Mompó 40€/mes
10:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 30€/mes
10:00 Chen Taiji Shen Yi -
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes

Dijous
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11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 Fusionart 20€/mes
11:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
11:30 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
12:00 “Clases De Guitarra” + Info: 665 57 16 63 (Alejandra)Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga dinámico Samadhi
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 40€/mes
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras 30€/mes
12:30 Shaolin KungFu Shen Yi -
16:30 Xinyi/Bagua (Kungfu) Shen Yi -
17:30 Pilates Samadhi
17:30 Clase para niños de 7-9 años, manualidades Talk! 9-35€/mes
17:45 Hatha yoga Centre Mompó 40€/mes
17:45 Desarollar un proyecto en inglés adultos B2 Talk! 9-35€/mes
18:00 "Taller de Dibujo y Pintura" +Info: 606 687 503 Fusionart 15-20€/mes
18:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
18:00 Esparto Escuela Meme 10€/mes
18:00 Carpintería Escuela Meme 25€/mes
18:00 Taller de bolsos con cremalleras Escuela Meme
18:00 Sevillanas y flamenco infantil (6-9años) Rocio Giner 29€/mes
18:00 Yoga Rocio Giner 29€/mes
18:00 Sanda xa MMA Shen Yi -
18:30 Yoga Acro y vuelo terapeutico Pina submarina 28€/mes
18:30 Pilates (3 horarios diferentes) Centre Mompó 36€/mes
18:30 Curso completo de fotografía (prox. conv. octubre) La Fotoescuela -
19:00 Yoga dinámico Samadhi
19:00 Kundalini yoga Centre Mompó 26€/mes
19:00 Poesía básico/medio Escuela Meme 15€/mes
19:00 Valenciá, Nivel Elemental Escuela Meme 35€/mes
19:00 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:00 Bailes de salón Rocio Giner 29€/mes
19:30 Chen Taiji Shen Yi -
19:30 Desarollar un proyecto en inglés adultos B1 Talk! 9-35€/mes
20:00 Danza Oriental Rocio Giner 37€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi
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20:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
20:30 Tuishou (Taiji) Shen Yi -

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:00 Mindfulness, aprende a quererte a ti mismo Pina submarina 8€/sesión
9:00 Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes) Centre Mompó 40€/mes
10:30 Pilates Samadhi
16:30 Chen Taiji Shen Yi -
17:00 Movimiento expresivo y armonización Samadhi
17:00 Pilates dinámico Centre Mompó 36€/mes
17:30 Bollywood Pina submarina 25€/mes
17:30 Urban dance (7 a 12 años) (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
18:30 Meditación y yoga tibetano Samadhi
18:30 danza Tribal clásica (ATS) Pina submarina 30€/mes
18:30 Urban dance (jóvenes y adultos) (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Danza Tribal vintage sexy Style (iniciación) Pina submarina 20€/mes
19:30 Sevillanas Medio con Mantón (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Bollywood Rocio Giner 29€/mes
19:30 Old Skool Workout Shen Yi -
20:30 Sevillanas Medio con Castañuelas (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
20:30 Chi Kung Rocio Giner 29€/mes

9:50 Yoga Pina submarina 15€/mes
10:30 Grabado y Estampación Escuela Meme 40€/mes
11:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) Pina submarina 25€/mes
11:00 Electricidad doméstica Escuela Meme 20€/mes
11:00 Electricidad industrial Escuela Meme 30€/mes
11:00 Iniciación a la soldadura Escuela Meme
12:30 Teatro para niños Pina submarina 15€/mes
13:30 masaje thailandés Pina submarina

20:00 Encuentro de Malabaristas y aprend. T:697800774 Fusionart

Divendres

Dissabte

Diumenge
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Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic!  
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà) 
EMT 10, 12, 70, 89 i 90

As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet
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Exposición "En el Aire" por Lauren Eavle Itamora
9:00 Inicio de sadhana de asthanga yoga Centre Mompó 40€/m
17:00 taller de ganxet Kaf Café 5€
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Exposición "Que casos y que cosas tiene el Arte" Carlos Andújar Tallafocs
20:00 Mini.Concert n.º 47 - Viento Metal TMJ
20:00 Ginclub London -
20:00 Exposición fotografía de Colombia La Bufala
20.30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola 3€
21:30 Delta Celta Top (Viaje en el tiempo por las raices de la música ameri) Tallafocs
21:30 Kirú, acústico Kaf Café -

18:00 Exposicion trabajos: patrimonio artístico e histórico del barrio Av. Valladolid 42
19:00 Taller de Iniciación Compás Flamenco y al Cante Tallafocs
19:30 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola. -
20:00 Mini.Concert n.º 48 - Chelos TMJ
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café
21:00 Degustación comida japonesa Tulsa 3€
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
21:30 Cinema en Valencià "Irracional Man" CIM
21:30 Concierto:“Daniel Cros”(Cantautor...)Guitarra/Piano +Inv. Fusionart
22.30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 Saplaya all stars trio London

16:00 Formación de reiki (reserva.961132051) Centre Mompó 95€
18:00 Viernes acuáticos Tallafocs 2€
18:30 Mini.Recital -Música de Cámara TMJ
18:30 café y psicoanalisis Dr. Pérez Gallardo Kaf Café 3€

Dimecres 1

Dijous 2

Divendres 3



Dissabte 6

Diumenge 7

Dilluns 8

Dimarts 9

19:30 Mini.Recital - Solistas TMJ
19:30 Debate: Benimaclet, un cambio dmodelo urbano y de ParticipaciónAv. Valladolid 42
20:00 Poetes a escena. Amb Anna Chover i Rafael Cassanova Teatre llueRNa 7€
20:30 Nada es lo que parece. Javier Gm&Burguitos Teatro Círculo 8€
21:00 Les nits d'Al-Paladar Vol.2 Al-Paladar 12-18€
21:30 Recital poético Carlos Salem y David Trashumante Kaf Café -

10:00 Continuación de la formación de reiki I Centre Mompó -
10:00 Taller de fotografía Urbana con Iván Salcedo (reservar) efedephoto -
10:00 Taller "La atención plena en la práctica corporal" Samadhi 25
10:00 Curso Express de Manejo de Cámara (5 h) La Fotoescuela 60€
11:00 Presentació del llibre "Empar, fallera major infantil" de Fani Grande CIM
18:00 Qui no sap riure no sap viure. (familiar) Amb Andreu Galan Teatre llueRNa 5-7€
19:30 Recital poético por Álvaro Piedelobo "Desorden Versificado" Kaf Café
20:00 Macbeth Club de los Poetas -
20:00 Raons per a un outsider (adults) Teatre llueRNa 7€
20:00 Aullido atómico Tulsa 4€
21:00 “Canones, clásicos, contemp.” pieza corta Pina Submarina 6€
21:00 Les nits d'Al-Paladar Vol.2 Al-Paladar 12-18€
21:30 Oh No! Acústico Kaf Café

10:00 Taller de fotografía Urbana con Iván Salcedo (reservar) efedephoto -
10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
11:30 taller teatro para niños 4/6 años Pina Submarina 5€
12:00 Qui no sap riure no sap viure. (familiar) Amb Andreu Galan Teatre llueRNa 5-7€
18:00 Intercambio inglés/valenciano La Ola Fresca
18:30 “Ya tá” espectáculo para bebés, 6 mese/4 años Pina Submarina 4-5€
20:00 Macbeth Club de los Poetas -

11:00 Taller: Iniciación al quiromasaje (reserva 961132051) Centre Mompó 40€
18:00 Clases gratuita de Baile e Ingles”WhatsApp: 07415 197787Fusionart
20:00 Mini.Concert n.º49 - Orquesta de Música Joven TMJ
20:15 Trivial Tulsa -
20:30 Al vaivén de mi carreta. Guateque Kaf Café -
21:30 Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
21:30 València batega. Entrevista laioflautes Valencians Kaf Café -

Dissabte 4

Diumenge 5

Dilluns 6
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17:30 Taller Manualidad y Arte Infantil: Personaje Estampado Tallafocs
19:30 Clase especial de pilates, zona cervical (reserva 961132051) Centre Mompó
20:00 Mini.Concert n.º 50 - Violines TMJ
20:00 Cocktail Day London -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi por 3€ Tulsa 3€
21:00 Noches de Gomorra La Bufala -
21:30 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band Tallafocs

17:00 taller de ganxet Kaf Café 5€
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Presentación y comienzo torneo futbolin Rock island 5€
20:00 Mini.Concert n.º 51 - Combos y Conjuntos TMJ
20:00 Ginclub London -
21:00 degustación árabe Tulsa 3€
21:30 Músicas del Mundo: Folk Urbano con SAAI Tallafocs
21:30 Noche de piano con Sayuri Akimoto Kaf Café -
22.30 Swingin affair. Noche de swing jazz con grandes músicos La Gramola

19:00 Taller de Iniciación Compás Flamenco y al Cante Tallafocs
19:30 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola. -
20:00 Mini.Concert n.º 52 - Flautas TMJ
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café
21:00 "Noche Cubana" (Prepararemos la sala p/bailar +Concierto) Fusionart
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
21:30 Concierto:"FA MI SON"Cuba +3 Degustaciones a 4€ y1,50€c/u Fusionart
22.30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:30 DJyProyecciones:Cumbia/Kizomba/Salsa/Bachata/ChaChaCha... Fusionart

Dimarts 7

Dimecres 8

Dijous 9



17:00 Entrena. Corporal-Hacia una rutina personal. 647 22 66 17 Fusionart 20
18:00 Viernes acuáticos Tallafocs 2€
18:00 Taller.Iniciación a la reflexología podal (reserva 961132051) Centre Mompó 40€
18:30 Mini.Recital - Música de Cámara TMJ
18:30 café y psicoanalisis Dr. Pérez Gallardo Kaf Café 3€
19:30 Mini.Recital - Solistas TMJ
19:30 charla.taller orgasmos y compañia. Alegre Conchita 5€
20:00 En la mesura de les meues possibilitats. Cia. L'altra Galaxia Teatre llueRNa 7€
20:00 Eva Dénia Tulsa 4€ 
20:15 Conferencia Presentación de la Desprogramación Samadhi
20:30 A la deriva. Cía Teatro Circulo Teatro Círculo 8-10€
21:00 Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins Al-Paladar 15€
21:00 Les nits d'Al-Paladar: estreno temporada 3 Al-Paladar 12-18€
21:30 Concierto: "Fidel de Fidelidad" (Pop Rock Grounge) + ... Fusionart
21:30 Billy Pagán. Acústico Kaf Café
22:00 Concierto: "Blau Llampec" (Folk Rock / Shuffle Blues) Fusionart
23:30 DJyProyecciones: (Rock Internacional). Fusionart

10:00 Jornada "Dones que creen" (tallers, xarrades, art, artesania i activitats)CIM
10:00 Curso Express de Manejo de Cámara (5 h) La Fotoescuela 60€
11:00 Samadhi Time: Círculo de Reiki Samadhi 5-0€
11:00 Taller de pane cafone y masa madre La Comanda 15€
17:00 La Dramatícula como herramienta para la creac.. 647226617 Fusionart 20
19:00 Concierto Cuencos Armonización Vibracional Samadhi 8-10€
20:00 presentación poemario de Elena Casado Kaf Café
20:00 En la mesura de les meues possibilitats. Cia. L'altra Galaxia Teatre llueRNa 7€
20:00 La Peluquera Tulsa 4€  
20:30 A la deriva. Cía Teatro Circulo Teatro Círculo 8-10€
21:00 Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins Al-Paladar 15€
21:00 Les nits d'Al-Paladar: estreno temporada 3 Al-Paladar 12-18€
21:30 “Jamaican Night”Presenta"Bless The Ladies"Djset+Concierto Fusionart
21:30 Manu Miguez "Gira Fronteras" Kaf Café -
21:45 “Zaira Zen +Ndumi”Regaee/NewRoots/Dancehall+David Select. Fusionart
23:30 DJyProyecciones: (Ska/Roots/Reggae/Dancehall/Dub). Fusionart

10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
11:30 "Baile sobre lienzo” taller niños 3/7 años Pina Submarina €8,00

Divendres 10

Dissabte 11

Diumenge 12
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17:00 Imagen Referencial-Método p/el montaje del text.647226617 Fusionart 20
18:00 Intercambio inglés/valenciano La Ola Fresca
18:30 “Ya tá” espectáculo para bebés, 6 mese/4 años Pina Submarina 4-5€
20:00 En la mesura de les meues possibilitats. Cia. L'altra Galaxia Teatre llueRNa 7€
20:30 A la deriva. Cía Teatro Circulo Teatro Círculo 8-10€

18:15 Festival OrquesBand TMJ
20:00 Mini.Concert n.º 53 - Banda TMJ
20:15 Trivial Tulsa -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs
21:30 Jam Comedy abierta Kaf Café -

17:30 Taller Manualidad y Arte Infantil: Pompóm Pomposo Tallafocs  
17:45 Clase abierta de hatha yoga (reserva 961132051) Centre Mompó
18:15 Festival Escuela de Música TMJ
20:00 Mini.Concert n.º 54 - Academia Musical TMJ
20:00 Cocktail Day London -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi por 3€ Tulsa 3€
21:00 Noches de Gomorra La Bufala -
21:30 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band Tallafocs

17:00 taller de ganxet Kaf Café 5€
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Geschichten & mehr auf Deutsch La Ola Fresca 2€/niñ
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra
18:15 Festival Escuela de Música TMJ
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Mini.Concert n.º 55 - Intercambio Cantantes TMJ
20:00 Ginclub London -
20:30 Inauguración "De lo que subyace". pinturas de Espartaco Martínez Chico Ostra
21:00 degustación árabe Tulsa 3€
21:30 Músicas del Mundo: Celia Mur Trio Jazz Vocal Tallafocs

Dilluns 13

Dimarts 14

Dimecres 15



21:30 Noche de Piano con Laia Kaf Café -
20.30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola 3€

18:15 Festival Escuela de Música TMJ
19:00 Taller de Iniciación Compás Flamenco y al Cante Tallafocs
19:30 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola. -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Michelada y botana Chico Ostra 3€
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
21:30 “Micro Festival De MicroTeatro 2016” 5 Micro Obras... Fusionart 6€
22.30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 DOS ANIMALES London -
23:55 DJyProyecciones: (Música para bailar). Fusionart

18:00 Viernes acuáticos Tallafocs 2€
18:30 Mini.Recital - Música de Cámara TMJ
18:30 Taller: Iniciación al quiromasaje (reserva 961132051) Centre Mompó 40€
18:30 café y psicoanalisis Dr. Pérez Gallardo Kaf Café 3€
18:55 “Festival Bienestar Corporal”Clases+Concierto:Amares+Cena Fusionart 3€
19:00 “Taichi y Chikung” Música en Vivo: "Amares" (Étnica)Fusionart 3€
19:30 Mini.Recital - Solistas TMJ
19:30 “Pilates” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 3€
19:30 tuppersex romper la monotonia en los encuentros Alegre Conchita 5€
20:00 “Hatha Yoga" Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 3€
20:00 Presentación libro de María Vigo "Auullando" Kaf Café -
20:00 Pimentó Show. Cia. Ma Elles Teatre llueRNa 7€
20:30 “Danza-Canto” Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 3€
20:30 Concierto Cantos Armónicos y Cuencos y Cuarzo Samadhi 18€
20:30 A la deriva. Cía Teatro Circulo Teatro Círculo 8-10€
21:00 Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins Al-Paladar 15€
21:00 Les nits d'Al-Paladar: estreno temporada 3 Al-Paladar 12-18€
21:30 Concierto"Amares"(Fusión/Étnica/Popular)+Tapas Saludables Fusionart 3€
22:00 Ernesto Urra y amigos, acústico Kaf Café -
23:30 DJyProyecciones (Música del mundo para bailar). Fusionart

Dijous 16

Divendres 17
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III Aniversario Escuela Meme: Concierto EGM+Cifu Escuela Meme 4€
10:00 Curso de coaching profesional Samadhi 150€
17:30 Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi... 680 175 174 Fusionart 6
19:00  Concert de la Benimaclet Big Band (B3) CIM
19:00 Concierto de piano y bombardino por Sayuri Akiumoto Kaf Café
19:00 Pinotxo, el titella. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 7€
20:00 jam de música y danza Pina Submarina 3€
20:00 Uke Tulsa 4€
20:30 A la deriva. Cía Teatro Circulo Teatro Círculo 8-10€
21:00 Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins Al-Paladar 15€
21:00 Les nits d'Al-Paladar: estreno temporada 3 Al-Paladar 12-18€
21:30 Cuadro Flamenco Kallardó(Compás&Tacón)+Baile:Selene Fern. Fusionart
21:30 Heidi bélika. Acústico Kaf Café
23:00 Monólogo Raul Anton Rock island 5€
23:30 DJ/Proyecciones: (Flamenco, Rumba, Rock…). Fusionart

10:00 Curso de coaching profesional Samadhi 150
10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 Pinotxo, el titella. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:00 Intercambio inglés/valenciano La Ola Fresca
19:00  III Sarau del Grup de Danses L'Esvaraeta. CIM
19:00 Pinotxo, el titella. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
19:30 jam danza Contact Pina Submarina 5€
19.30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? Edición especial La Gramola 3€ 
20:30 A la deriva. Cía Teatro Circulo Teatro Círculo 8-10€

19:30 Círculo de Mujeres por el Solsticio de Verano Alegre Conchita 10€
20:15 Trivial Tulsa -
20:30 Al vaivén de mi carreta. Especial Concurs musical i mésKaf Café -
21:30 Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
21:30 “Micro Festival De MicroTeatro 2016” 5 Micro Obras... Fusionart 6€
21:30 València batega. Especial Entrevista a Sebastian Vitola Kaf Café -
23:55 DJyProyecciones: (Música para bailar). Fusionart

Dissabte 18

Diumenge 19

Dilluns 20



17:30 Taller Manualidad y Arte Infantil: Animal de Corcho Tallafocs
18:30 Recital Fin de Grado Profesional de Música Museo San Pio V
20:00 Cocktail Day London -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:00 degustación de comida indonesa Tulsa 3€
21:00 Noches de Gomorra La Bufala -
21:30 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band Tallafocs

11:00 Iniciación a la reflexología podal (reserva 961132051) Centre Mompó 40€
17:00 taller de ganxet Kaf Café 5€
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra
18:30 Recital Fin de Grado Profesional de Música. TMJ Museo San Pio V
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Ginclub London -
20:30 Book&slow dating: Trae 2 libros que ames y encuentra alguien La Ola Fresca
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi por 3€ Tulsa 3€
21:30 Músicas del Mundo: Trio Rio Jazz-Blues-Swing-Latin Tallafocs
21:30 Noche de piano con el Teclas Kaf Café -
22:30 Jazztà. Swing, bossa y funk La Gramola

18:30 Recital Fin de Grado Profesional de Música. TMJ TMJ
19:00 Taller de Iniciación Compás Flamenco y al Cante Tallafocs
19:30 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola. -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€ 
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 Los Guapos London -

18:00 Viernes acuáticos Tallafocs 2€
18:30 café y psicoanalisis Dr. Pérez Gallardo Kaf Café 3€
19:30 charla.taller: Suelo pélvico y uso de bolas vaginales. Alegre Conchita
20:00 Gala Promoción 2016 Centro Profesional de Música TMJ
20:00 Concierto del nuevo disco de Luka Soriano Centre Mompó 5€
20:00 LILI (Amb la col·laboració especial de Ona Fabra)  Cia. Lluerna Teatre llueRNa 7€

Dimarts 21

Dimecres 22

Dijous 23

Divendres 24
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20:30 La Dernière danse de Brigitte. Cía Zero en conducta Teatro Círculo 8-10€
21:00 Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins Al-Paladar 15€
21:00 Les nits d'Al-Paladar: estreno temporada 3 Al-Paladar 12-18€
21:30 Concierto: "Cavallo & Hugo Mas y Allan Wech" (Punk-Jazz) Fusionart
21:30 Ona Nua presenta su disco solista "Un Gat i ĺ home al seu costat" Kaf Café -
23:00 Concierto Eliseu Rasta Rock island
23:30 DJ/Proyecciones:Música fusión con instrumentos clásicos) Fusionart -

10:00 Taller de Desprogramación Samadhi 150€
11:00 Taller de cosmetica natural La Comanda 15€
17:00 Kung Fu sexual femenino. Ana Maria Iborra Alegre Conchita 30€
17:30 Cook, Bake, Learn English’ Picnic food La Ola Fresca 12€
19:00 Concert "Retrobem La Nostra Música" Orquestra de Pols i Pua +Cor CIM
19:00 El aviador y el principito.  Cia. Nova Escena Teatre llueRNa 5-7€
19:30 actuación alumnos de La Pina Submarina Pina Submarina €3
20:00 Luis Prado Tulsa 4€
20:30 La Dernière danse de Brigitte. Cía Zero en conducta Teatro Círculo 8-10€
21:00 Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins Al-Paladar 15€
21:00 Les nits d'Al-Paladar: estreno temporada 3 Al-Paladar 12-18€
21:30 “Micro Festival De MicroTeatro 2016” 5 Micro Obras... Fusionart 6€
21:30 Chidelparke, acústico Kaf Café -
23:00 Concierto caravana Sur+ Blau LLampec Rock island
23:55 DJyProyecciones: (Música para bailar). Fusionart

10:00 Taller de Desprogramación Samadhi 150€
10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 El aviador y el principito.  Cia. Nova Escena Teatre llueRNa 5-7€
18:00 Intercambio inglés/valenciano La Ola Fresca
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
19:00 El aviador y el principito.  Cia. Nova Escena Teatre llueRNa 5-7€
20:00 Actuación danza contemp. Lorenza y Juan Carlos Pina Submarina 7-6€
20:30 La Dernière danse de Brigitte. Cía Zero en conducta Teatro Círculo 8-10€

17:30 Pre-danza (3-6 años) Rocio Giner

Dissabte 25

Diumenge 26

Dilluns 27



20:15 Trivial Tulsa -
20:30 Sevillanas Medio Rocio Giner
21:00 Los lunes al sol naciente: cena japonesa. Chico Ostra 12€
21:30 Open Jam.Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
21:30 Jam Comedy abierta Kaf Café -

17:30 Taller Manualidad y Arte Infantil: Viva la Pinza Tallafocs
18:30 Taller: Iniciación al quiromasaje (reserva 961132051) Centre Mompó 40€
18:30 Urban dance (jóvenes y adultos) Rocio Giner
20:00 Cocktail Day London -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:00 degustación de comida indonesa Tulsa 3€
21:00 Noches de Gomorra La Bufala -
21:30 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band Tallafocs

17:00 taller de ganxet Kaf Café 5€
17:30 Guitarra iniciación Rocio Giner
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Danza clásica (6-9 años) Rocio Giner
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra
19:45 Ritmos Latinos Rocio Giner
20:00 Ginclub London
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi por 3€ Tulsa 3€
21:00 Pilates Rocio Giner
21:30 Ernestro Urra y Carla Mula. Música cubana y fusión Tallafocs -
21:30 Noche de piano con Laia Kaf Café -
22:30 L´Horta Soul. Hip hop, soul, reggae, funk, dub, blues. La Gramola -

18:00 Sevillanas y flamenco infantil (6-9años) Rocio Giner
18:00 Yoga Rocio Giner
19:00 Taller de Iniciación al Compás Flamenco y al Cante Tallafocs
19:00 Bailes de salón Rocio Giner
19:30 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola. -
20:00 Danza Oriental Rocio Giner
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€
20:15 Cine: Ve Savoir de Jacques Rivette (vose) Teatro Círculo 2€
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
22.30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

Dimarts 28

Dimecres 29

Dijous 30
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Si véns a comptar mentides és perquè no 
busques una escola de dansa clàssica, con-
temporània, infantil i de pilates estricta, 
de poses i manierismes. És perquè treba-
lles amb rigor i dedicació. És per parlar 
amb Santi. És per deixar la bici dins. És 
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i 
als teus pares. És perquè saps que ce-
deixen l’espai com a residència artística. 
És perquè reivindiques tot allò que una 
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal 
com eres.

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30 
685 463 757
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com

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

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dg 12:30-17h Dj-Ds 21-23:30
96 338 93 39
facebook / AlPaladar
al-paladar.com

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Al-Paladar
Taverna i take away



 45

La Alegre Conchita
Projecte educatiu i sexològic

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

C/ Sant Esperit, 8
Dl-Dv 10:30-14h 17-21h Ds 11-14h
655 641 515
facebook / la.a.conchita
laalegreconchita.com
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La Bufala
Restaurant napolità

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

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dx-Dl 13-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h 
646 258 992
facebook / caixafosca
caixafosca.com
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Centre Mompó
Teràpies naturals

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centreMompó
centreMompó.es

Centre Instructiu Musical
Escola de música

El Centre Instructiu Musical de Benima-
clet és una societat centenària que acull 
moltes agrupacions lligades totes a la 
música. La banda simfònica, l’orquestra 
(amb les corresponents agrupacions ju-
venils), 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 ver-
dader cor del barri.

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
96 369 17 03
facebook / cimbenimaclet
cimbenimaclet.com

El centre que dirigeix Pere Mompó, ha 
mantingut sempre la mateixa filosofia: 
Les persones poden millorar la seua qua-
litat de vida a través del desenvolupament 
físic, personal i espiritual. Gràcies a anys 
d’experiència, Centre Mompó s’ha con-
vertit 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, quiro-
massatge, reflexologia podal, pilates o 
ioga són algunes de les seues propostes.
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El Club de los Poetas
Escola de teatre

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 pa-
pers en aquesta obra: professor, actor, 
director, relacions públiques, psicòleg... 
Regent d’un lloc per a la investigació en 
les arts escèniques. Una escola de teatre, 
dansa i teatre infantil. Un teatre obert 
a tothom. Però sobretot, un lloc que es 
rebel·la contra el que està establert en la 
cultura. Un lloc on la gent pot somniar.

C/ Germans Villalonga, 19
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds-Dg 20h 
625 995 009
facebook / El-Club-de-Los-Poetas

Chico Ostra
Café-llibreria

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

C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h  Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960 719 944
facebook / chicoostra
chicoostra.com
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La Comanda
Botiga d’alimentació i neteja a granel

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 Be-
jís o l’arròs de l’Albufera. Amb un paquet 
de paper ens portem a casa la nostra co-
manda. 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
Dl-Dv 10-14h 17-21h Ds 10-14h 
96 062 29 70
facebook / lacomandaagranel
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Crit i Nit
Café-pub

Al poema Crit i Nit d’Estellés, una mare 
espera notícies del seu fi ll desaparegut a 
la guerra. L’espera però també l’esperança. 
Eixa esperança pel canvi que els xics del 
Crit i Nit defensen cada nit amb els seus 
crits. Ells decidiren crear un punt de re-
ferència on donar suport a iniciatives so-
cials i reivindicatives, als artistes i músics 
locals. Un lloc on, amb bon rotllo i un go-
tet d’herber casolà a la mà,  poder debatre 
i manifestar amb veu alta les teues idees 
des del respecte i la tolerància.

C/ Doctor Garcia Brustenga, 8
Dl-Dm 19-00h Dx-Ds 19-3:30h
96 306 76 81
twitter / @crit_nit 
facebook / critinit

efedePhoto
Formació fotogràfi ca

Un fotògraf és una persona que domina la 
tècnica i que sap aprofi tar-la per a contar 
històries. La càmera com una ferramen-
ta que cal dominar i les fotografi es com 
llibres plens de preguntes i de respostes. 
Històries que posen baix l’objectiu les 
teues carències, les teues pors, els teus 
somnis. Fotografi a entesa com la teua 
forma d’expressar-te, la teua manera d’en-
frontar-te al món. Només has de decidir 
que vols contar, anar a la seua essència i 
pensar. Pensar abans de disparar. 

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h
659 050 455 - 645 537 279
facebook / efedephoto
efedephoto.com
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Escuela Meme
Escola d´arts i ofi cis

Escuela Meme és un lloc on tot és possi-
ble. Un projecte d’autogestió que pretén 
apropar l’ensenyament dels ofi cis 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/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com
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Fusionart
Associació cultural

La Fotoescuela
Cursos i tallers de fotografia

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

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 fent-
ho. A poc a poc, aquell innocent joc es 
va convertir també en compromís, en tre-
ball. La passió per la fotografia comença 
així, per casualitat.

C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook / fusionartespacio

C/ Utiel, 6
Dl-Dv 10-13:30h 17-20:30h
635 160 019
lafotoescuela.com
facebook / lafotoescuela
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La Gramola
Café-bar

Passem front un cantó del barri de Beni-
maclet. Ens aguaitem tímidament a una 
fi nestra. Veiem gent somrient, parlant, 
jugant... I sobre les taules trobem les di-
ferents mans de la gent. 
Obrim la porta i Noemí ens invita a pren-
dre seient. Després ens dóna la carta ama-
blement. Nosaltres demanem fi nalment 
una cervesa d’importació de les moltes 
que ofereix, un mojito elaborat amb un 
tipus propi de sucre i un gintònic, espe-
cialitat de la casa.

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660 829 084
facebook / lagramola

Itamora 
Perruqueria

La història es repeteix, alguns somnis, 
encara que no ho pareguen, es fan reali-
tat. Claudia sempre havia tingut un, ser 
propietària de la seua pròpia perruqueria. 
Per això, quan Claudia obri la porta d’Ita-
mora a un client, no veu uns cabells a 
pentinar, a tallar o a rentar, veu una perso-
na 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
Dl 14-22h Dm+Dj 9-18h Dx 14-22h 
Dv+Ds 9-21h
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras
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Kaf Café
Café literari

El nom d’aquest singular café literari, ine-
vitablement ens invita a recordar a l’autor 
xec Franz Kafka. La Metamorfosi, Die 
Verwandlung, correspon en la nostra llen-
gua a canvi, transformació, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de 
Benimaclet, una verdadera institució al 
barri. Ell ha aconseguit canviar, transfor-
mar, convertir un humil local en un café 
on la pintura, la fotografia, el debat, la 
poesia i la música s’eleven a la seua màxi-
ma expressió.

C/ Arquitecte Arnau, 16 
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet

London
Lounge

Quan una persona entra en el London en-
tra 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’aques-
ta barra trobem una varietat espectacular 
de begudes de tot el món, cerveses na-
cionals i d’importació, més de 300 mar-
ques 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
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook / cafelondonbenimaclet
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La Ola Fresca
Delicafé

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

C/ Músic Magenti, 11
Dl 9:30-13h Dm-Ds 9:30-21:30h  
Dg  10:30-20h
610 026 305
facebook / laolafresca
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La Pina Submarina
Espai creatiu

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 sub-
marí. 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 esca-
par. Donant voltes, en la Pina Submarina. 

La Pentola
Osteria - Pasta fresca

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 tradi-
cional 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, talla-
rins, 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/ Vicente Barrera Cambra s/n
Dm-Dx 12-16:30 Dj-Dv 12-16:30 19-00 
Ds 10-16:30 19-00h Dg 10-18h
96 327 68 06
facebook / lapentolavalencia

C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra
Dl-Dv 10:30-14 17:30-20:30 Ds 10:30-14  
697 84 61 53
facebook / La-Pina-Submarina
lapinasubmarina.com
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Després d’anys ballant en companyies i 
teatres, Rocío Giner ha tornat per com-
partir els seus coneixements i passió per la 
dansa al barri. Va voler obrir un centre de 
ball on s’impartirien més de vint discipli-
nes amb uns professors d’idees clares. De-
fendre 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 artís-
tica i obert a les arts escèniques. Un lloc on 
somriure, on ballar entre amics.

C/ Benicarló, 11
Dl-Dx 10-13h Dl-Dv 17-22h
96 105 48 90
facebook / centrodanzarocioginer
centrodanzarocioginer.com

Rocío Giner
Centre de dansa i arts 

Rock Island
Café-bar

Tot està preparat. Les butaques i les ca-
dires 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 mú-
sica comença a poco a poc. La primera 
peça, una cançó sense partitura no deixa 
indeferent a ningú i les cares de felicitat 
es reprodueixen. Tot en Rock Island, el 
lloc perfecte per a la gent enamorada de 
la música en directe, on la improvisació 
sempre té cabuda.  

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dm-Dg 18-1:30h
96 133 80 07
facebook / RockIslandMusicBar
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Samadhi
Associació de salut integral

Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic, 
mental i espiritual al qual trobes la unió 
de tu mateix amb l’univers. No sabem 
realment si nosaltres podrem trobar el 
Samadhi alguna vegada, el que sí que sa-
bem 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
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook / 
asociacionsamadhisaludintegral

Talk!
Associació d’anglés

De Montana a Benimaclet. Després de di-
versos treballs com a mestre, Eric s’adonà 
que estudiar per a un examen només 
serveix per a aprovar. Ell proposa un pro-
cés d’ensenyament de l’anglés anomenat 
Project Based Learning. Els alumnes trien, 
amb llibertat, un projecte basat en la re-
utilització i el desenvolupen. Intercan-
vien coneixements, expliquen què i com 
ho han fet. Un procés natural, que mit-
jançant la curiositat, aconsegueix un apre-
nentatge d’un idioma per a la vida real.

C/ Reverend Rafael Tramoyeres, 10
Dl-Dv 16:30-20h
677 75 22 14 - 96 193 96 91
talkasocia.wix.com/valencia
facebook / TalkEnglishAssociation
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Tallafocs
Espai gastronòmic 

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, vegeta-
rians, 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. 

C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-1h 
96 193 13 39
facebook / tallafocs
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Taller de Música Jove
Escola i centre professional de música 

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 substituïdes per les melodies de vio-
lins, 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 impor-
tància que el violí d’una orquestra. Una 
escola que diu en veu alta: Toca el que 
vulgues, però toca!

C/ Mistral, 22
Dl-Dv 10:30-13:30 15:30-21:00
96 361 63 61
facebook / tallerdemusicajove
tallerdemusicajove.es

Teatre LlueRNa
Teatre de titelles

Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys 
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de ti-
telles en valencià. La lluerna, la cuca de 
llum, és un puntet de llum en la foscor, 
una vertadera declaració d’humilitat.
I malgrat tot, en aquest teatre ocorren ver-
taders miracles. Un tros de fusta i tela, de 
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la perso-
na 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. 

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12, 18h
96 389 93 89
facebook / Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
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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 / 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 cata-
lanisme, la independència i la llibertat de 
classe i país. Un lloc on tot tipus de per-
sona 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, sem-
pre ecològics, s’allarguen infinitament. 
Un lloc on ens sentim entre amics.
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Tulsa Café
Café-bar

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

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfi l

Teatro Círculo
Teatre

El cercle és una fi gura constituïda per in-
fi nits 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 trajec-
tòria i forma de ser d’aquesta companyia 
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez, 
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adap-
tades i versionades. 

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 33
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
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HOLA BENIMACLET!!!

arenamultiespacio.com

Atención al cliente:
963 689 878

5/06: FOTOGRAFÍA INFANTIL

12/06: CUENTO “Pastel para 
enemigos” con la narradora Eva Andujar.

19/06: COCINA INFANTIL

26/06: “ROLF Y FLOR”, The Pinker 
Tones.

Os presentamos todo lo que tenemos 
preparado este mes:

* Consulta todos los eventos en nuestra web, pueden ser susceptibles de cambio.




