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BENIMACLET ENTRA

Hola! 

Tens entre les teues mans el 27é 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 - 646 25 89 92
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
Disseny gràfic, maquetació, fotografies, 
textos llocs, entrevistes i disseny editorial

Conxa Mestres i Nuria Botella Mestres
Traduccions i assessorament lingüístic

Fernando Carranza Miralles
Disseny editorial, disseny gràfic, textos llocs

Col·laboradors 
Alejandro Murcia, Alejandro Portaz, Mi-
quel Canyada, Ivan Colom, Antonio Pé-
rez, Paco Guardeño, Jorge Affranchino, 
Abel Dávila Sabina, Fabiani, Antonio J. 
Iglesias, Matías Alhambra, La Flameta, 
La Repartidora, David Estal, Ana Penyas, 
Anaïs Florin, Esperanza Peña, Ernest Es-
tornell, Benimaclet Viu, Nuria Bellver, 
Raquel Fanjul i AVV de Benimaclet
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Cachete Jack
Portada del número de mayo

cachetejack.com
instagram /  @cachetejack
facebook /  Cachetejack

Siendo espectadoras de vuestro trabajo, 
¿cómo lo definiríais? Alegre, colorido, 
enérgico y a veces, crítico e irónico.

¿Quién forma Cachete Jack? Al ser dos 
personas, ¿cómo es vuestro proceso crea-
tivo? Cachete Jack lo forma Nuria Bellver 
y Raquel Fanjul. Somos diferentes y com-
patibles, sino sería imposible trabajar jun-
tas. Cada una aporta su sentido del hu-
mor, sus ideas, sus hastíos... y entre todo 
sale el trabajo común.

¿Qué os gusta dibujar? Todo depende 
del momento: a veces sólo te interesa 
experimentar, otras veces es el tema el 
que tiene prioridad. Nos gusta buscar la 
simpleza de las formas, las similitudes, los 
dobles sentidos...
 
En el mundo donde vivimos, parece 
que la descalificación y la intolerancia 
son formas extendidas de comunica-
ción. Las vuestras son el humor y la 
ironía. ¿Por qué habéis escogido este 
camino? Para tapar la realidad. De todos 
modos, tampoco pensamos que los mo-
dos de comunicación sean tan negativos.
De hecho, nos inclinamos a la opinión de 
que el problema es la no comunicación en 
vez de una comunicación hiriente.

¿Qué implica para vosotras, la ilustra-
ción? Una herramienta visual muy po-
tente con la que puedes aportar crítica, 
opinión, aprendizaje... depende de cómo 
la utilices.

¿Cómo os enfrentáis a la lucha entre en-
cargos remunerados que no os motivan 
demasiado y otros no remunerados que 
os hacen más felices? Sentimos que he-
mos equilibrado la balanza entre ambos 
modos de enfocar nuestra profesión, y a 
esto también ayudan las redes sociales: 
generar contenido personal ayuda a po-
tenciar futuros encargos.

¿Cuáles son vuestros referentes? Cual-
quier cosa con la que conectes o te agite y 
te haga sentir, reflexionar... cada una tiene 
los suyos.

Vuestro trabajo representa una radio-
grafía detallada, subjetiva y precisa de 
vuestra realidad más próxima. ¿Cómo 
dibujaríais Valencia? Nuestro trabajo 
oscila entre la realidad y la ficción exacta-
mente como la vida. Valencia es una ciu-
dad de sol donde crees que puedes renacer 
por la energía positiva de este pero que a 
la vez te acaba quemando.

¿Cuál es vuestro proyecto fetiche? Edi-
tar un libro de tapa dura, algún día será 
real.

¿Cómo va surgir el fanzine Todo lo que 
nos contaron nuestros abuelos? El fanzi-
ne lo publicó Ultrarradio en 2012. Habla 
de la guerra civil española, y es un home-
naje a nuestros abuelos, al sufrimiento 
que la guerra les dejó en su vida y al cari-
ño que nos dieron ayudándonos a crecer 
en la nuestra.

¿Y el fanzine España, tierra mía? En 
2015 empezamos a hacer collages sobre 
tópicos de nuestro país por trabajar fuera  
del ordenador y jugar con formas simples. 
¡Al final se convirtió en un libro de 64 
páginas!

Una serie, un libro y un disco. La serie 
Girls de Lena Dunham, Los signos del zo-
díaco de Linda Goodman y Chelsea Girl 
de Nico.

¿Cómo veis Benimaclet? Como un oasis 
en una ciudad de tendencias y ruido.

Entrevista por Manuel Pérez Bernat
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Benimaclet t’Estime 2017
Dissabte 27 de maig - 17.30h
Plaça de Benimaclet

trobada2010.blogspot.com.es
facebook / benimacletviu

6 

Benimaclet t’Estime és la trobada d’asso-
ciacions, entitats i col·lectius organitzada 
per Benimaclet Viu per fer visible el po-
tencial social i cultural del barri, més al-
tres convidats d’especial relleu en el marc 
de la integració social, la formació i la cul-
tura, per difondre les activitats de cadascú 
i per elaborar estratègies coordinades que 
encaixen en els trets fonamentals del ma-
nifest fundacional de Benimaclet Viu: ser 
una coordinadora d’impuls i defensa de la 
cultura i la llengua pròpies, de la preserva-
ció i millora de l’entorn natural, de la dig-
nitat d’un barri des d’una perspectiva de 

qualitat ciutadana, modernitat, sostenibi-
litat i consciència ecològica i dels espais de 
democràcia i convivència participatives. 
Benimaclet Viu està oberta a tota la ciu-
tadania d’un Benimaclet entès com a lloc 
d’encontre i de diàleg, ric en la diversitat i 
la unitat, i capaç de donar forma a projec-
tes col·lectius de millora cultural i social. 
Benimaclet t’Estime es divideix en dues 
parts consecutives: la Fira d’Entitats com 
a part expositiva i divulgadora d’accions, 
reivindicacions, moviments i activitats, i 
la Fira de la Música com a part de difusió 
cultural per posar en valor la música com 
a vehicle educatiu, ferramenta de cohesió 
social i vincle d’integració.

Benimaclet t’Estime és una activitat 
completament oberta tant en assistència 
com en participació. Al voltant de 500 
persones van intervenir directament l’any 
passat, més un nombre difícil de precisar 
de gent de pas. El nombre d’entitats, asso-
ciacions i col·lectius que van participar en 
l’any 2016 va ser de 24, més un total de 
29 músics. Pollos Planes, Caixa Popular 
i l’Ajuntament de València, Junta Muni-
cipal d’Exposició, també col·laboraren. 
Benimaclet t’Estime impulsa la cultura 
i la convivència de manera transversal 
i cooperativa acollint agrupacions que 
despleguen les seues activitats en tots els 
camps: educació, formació, relacions veï-
nals, ecologia i medi ambient, igualitaris-
me, protecció de col·lectius desafavorits, 
integració social, democràcia participa-
tiva, iniciatives creadores i convivència 
ciutadana. La música, exclusivament en 

Benimaclet t’Estime 2017
Fira d’Entitats 2017 + VIII Fira de la Música

Programa
17.30 Cercavila 
18.00 Pregó del Benimaclet t’Estime
18.15 Fira d’Entitats 2017
21.00 Sopar de Germanor
21.30 VIII Fira de la Música

valencià, actua com a ciment de cohesió 
col·lectiva i element d’alt potencial edu-
catiu, un valor sovint menystingut i que 
cal reivindicar i potenciar com es mereix 
a través de la VIII Fira de la Música, la 
trobada oberta de músics i cantants, ges-
tors culturals i educadors per posar en 
valor la nostra música i el seu potencial 
amb breus actuacions semiacústiques de 
grups de rock, ska i rap i de cantautors sols 
i acompanyats, amb presentacions, con-
verses i novetats discogràfiques. 

Tot això, a més, en un embolcall lúdic i 
festiu on, a partir de les 17.30 h del dis-
sabte 27 de maig, hi haurà també cercavi-
la amb la geganta Cleta, el Moro Maclet i 
Tirant Lo Blanch -els tres Gegants de Be-
nimaclet- la Muixeranga de València, les 
dolçaines i tabals d’Estrela Roja de Beni-
maclet, les danses de l’Esvaraeta i un cor-
dial sopar de germanor de pa i porta per 
fer coneixences i compartir els projectes 
que fan bategar ben fort el nostre poble 
irredempt, integrador, solidari, resistent i 
coratjós. 

Ernest Estornell - Benimaclet Viu

Madre y Padre de día

SEMILLITAS
            de Benimaclet

Rocío Crespo y Paco Giner. Psicólogos
semillitasdebenimaclet@gmail.com 

T. 608 955 385
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Quan l’any 2006 les veïnes i veïns del ba-
rri comencem a mobilitzar-nos i sol·licitar 
la construcció d’un nou centre de salut 
auxiliar a l’existent, mai no ens hauríem 
imaginat que onze anys després estaria 
encara sense funcionar.

Durant aquests anys hem vist passar di-
versos alts càrrecs per la Conselleria de Sa-
nitat, però tots ells estaven, i estan, atacats 
pel virus de la burocràcia, de la inoperàn-
cia, de la deixadesa, i el desinterès pels 
drets dels ciutadans. Després de molts 
anys de retard, les obres per fi es van adju-
dicar i van formalitzar la seua construcció 
el 31 d’octubre del 2014. L’anterior con-
seller de Sanitat, senyor Llombart, es va 
comprometre en un solemne acte públic 
en el qual estava present l’AVV de Beni-
maclet, a finalitzar-ne les obres i tindre’l 

en funcionament al novembre del 2015. 
Es va gronxar ben gronxat el senyor con-
seller. L’actual consellera, senyora Mon-
tón, no es va voler quedar enrere a l’hora 
de llançar promeses, i ens va assegurar que 
el tindria acabat al setembre del 2016. 
Han passat ja set mesos, i una vegada més, 
promesa incomplida. Però no s’acaba ací 
el viacrucis. En una nova reunió mantin-
guda fa escasses setmanes amb el director 
general de la Conselleria de Sanitat, Ra-
fael Sotoca, se’ns va informar que un dels 
motius del retard eren uns problemes amb 
Iberdrola, així com certes deficiències en 
l’obra que podrien afectar a les persones 
amb dificultats de mobilitat. Tot i això, 
per no ser menys, ell també va apostar per 
la data de la seua obertura. Apunteu-la i 
ja veurem si a la tercera s’encerta: 18 de 
setembre de l’any en curs.

En tot cas no acaben ací els incompli-
ments, ja que en les negociacions dutes 
a terme durant tots aquests mesos amb 
la Conselleria, es va arribar a l’acord que 
aquest centre de salut comptaria amb 
servei d’urgències i una, o un, treballa-
dora social. Finalment no en tindrem cap 
d’aquests dos serveis, amb l’excusa ja ha-
bitual que “no hi ha diners”. Ara, en un 
gest de generositat sense precedents, ens 
han concedit que l’actual treballadora 
social que presta els seus serveis al centre 
de salut del carrer Guàrdia Civil se’n faça 
càrrec també del treball del nou centre.

Esperem expectants que arribe aquest 
màgic dia 18 de setembre i aquest equi-
pament tan necessari per al barri siga una 
realitat. Hauran valgut la pena aquests 
onze anys ininterromputs de lluita.

Paco Guardeño - AVV de Benimaclet

Centre de Salut II 
de Benimaclet

Esperanza Peña, 54 años
Diseñadora-patronista

“Benimaclet sería el mejor barrio del mundo,  si no fuera por la 
gente que sólo sabe divertirse en horarios que interfieren en el 

descanso de los demás”
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Trobada sobre la València 
Sud (1957-2017)
De l’expropiació a l’apropiació 

placastellaroliveral.com
trobadesvalenciasud@gmail.com
facebook / trobadesvalenciasud

Trobada sobre la València Sud
12 i 13 de maig
Centre cívic de Castellar-L’Oliveral
C/ Poetessa Leonor Perales, 10

Pot un barri comboiar a altres barris i 
pobles de la contornà per a parlar del seu 
territori en comú? 

Aquesta és una pregunta ambiciosa, in-
clús temerària segons on es pronuncie. 
Ara, però, al sud del sud del Cap i Casal, 
hi habita una població valenta i capaç, 
que s’atreveix no sols a fer-la, sinó també 
a posar-la en pràctica. 

I és amb la idea de traspassar els límits 
administratius que encotillen les deci-

sions urbanístiques quan es planteja una 
trobada sobre la València Sud, un pas 
més dintre del Pla d’Anticipació de Cas-
tellar-L’Oliveral, un projecte inventat pel 
mateix veïnat, i que ara, des de la reflexió 
conjunta, pretén estimular al seu entorn 
per a enfortir-se com a territori amb 
models alternatius al desenvolupament 
hegemònic que els ha fet patir i trencant 
amb la dinàmica habitual a l’urbanisme 
de centre-perifèria. 

Fa 60 anys una catàstrofe com la Riuà 
de València comportà altra catàstrofe 
major: el menyspreu de la València Sud, 
interrompuda per la nova llera del Túria, 
envoltada de carreteres. Des d’aleshores, 
l’aïllament i pèrdua de territori dels seus 
pobles ha anat en augment, tot i que es 
considera l’Horta Sud com la protecció 
del Parc Natural de l’Albufera. A més a 
més, aquest continua sent un entorn agrí-
cola productiu (horta i marjal), i dinàmic 
quant a les relacions socials. Així doncs 
per a reapropiar-se de l’espai expropiat 
(físic, cultural i econòmic), es comença 
per conèixer-se i escoltar-se, sense la ne-
cessitat d’una convocatòria acadèmica, so-
bre els temes que els hi afecten des d’una 
òptica integral: planificació territorial, au-
tonomia, infraestructures, entorn natural 
i desenvolupament local. 

Aleshores, amb aquesta voluntat reno-
vadora, durant els dies 12 i 13 de maig, 
persones coneixedores de models respec-
tuosos amb la complexitat del territori 
exposaran i debatran sobre l’assumpte 

en diferents formats: ponències, vis a vis, 
taules rodones, visites guiades i grups de 
treball. En complement, també s’ha plan-
tejat una convocatòria oberta on qui ho 
estime pot enviar una comunicació breu. 
Aquesta presentació pot estar directament 
relacionada amb l’àmbit d’estudi, o si més 
no, també busquem experiències relacio-
nades amb les temàtiques, però desen-
volupades en altres entorns periurbans. 
Finalment, la trobada finalitzarà amb la 
redacció d’una mena de manifest o acord 
que oriente a les possibles estratègies que 
es desenvolupen en un futur, sent la base 
de pròxims processos participatius al sud 
de València.

En definitiva, la voluntat d’aquesta troba-
da és parlar des del terreny, sobre el terri-
tori, menjant productes de la terreta. Tant 
si sou del sud com del nord, o d’enlloc, 
us hi esperem de bon gust al Centre Cí-
vic de Castellar-L’Oliveral. La inscripció 
és gratuïta i oberta a qualsevol persona 
interessada a millorar la ciutat des de la 
proximitat cap a la comunitat.

David Estal

Coordinació AVV Castellar-L’Oliveral
Organització i comunicació Anaïs Florin
Disseny i il·lustració Ana Penyas
Web Salva Calatayud
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Per entendre el capitalisme
Dissabte 20 de maig (matí i vesprada)
Diumenge 21 de maig (matí)
La Repartidora
C/Arquitecte Arnau, 5, baix

BENIMACLET APRÉN

Una Taifa és, segons el Diccionari Ca-
talà-Valencià-Balear, un bàndol o facció, 
un partit subversiu o un estol indiscipli-
nat. Una definició ben bonica per a ano-
menar també a un grup de gent que es 
reuneix per a parlar, aprendre i ensenyar 
economia crítica i que este mes ens visita-
ran a Benimaclet. 

Els hem convidat des de La Repartidora, 
que com bé sabreu som un espai social i 
cultural del barri. Un espai que, a més, 
aspirem a ser una ferramenta de difusió, 
debat, formació i recerca d’alternatives 
de tipus social, polític o econòmic a este 
sistema en el qual vivim, sempre des del 
pensament crític i en connexió amb els 
moviments socials. Ara hem cregut que 
era el torn de l’economia crítica i és per 

això que hem organitzat per a este mes 
un curset d’un cap de setmana anomenat 
«Per a entendre el capitalisme» i que serà 
impartit pel Seminari d’Economia Críti-
ca Taifa. Perquè malgrat que vivim dins 
del sistema capitalista sovint ens costa 
molt entendre’l, el seu funcionament a 
vegades se’ns presenta com un galimaties 
intel·ligible però tot i així els seus efectes 
es noten cada dia sobre les nostres vides, 
sobre la nostra salut, sobre el nostre be-
nestar, etc. Per això hem cregut necessari 
organitzar este curset per tal d’abastir-nos 
de ferramentes per a entendre el seu fun-
cionament, criticar-lo discursivament i, 
per suposat, fer-nos capaces de presentar 
resistències i construir alternatives. 

Perquè l’economia és la punta de llança 
del capitalisme, l’element a través de la 
qual s’articulen altres aspectes de la vida, 
segons convé als gestors del sistema per 
aconseguir el seu objectiu principal: ob-
tindre guanys econòmics. En este sentit, 
i entenent el capitalisme com una estruc-
tura de poder que avantposa els interessos 
d’uns pocs a la vida de la gent i del pla-
neta, esdevé fonamental analitzar el seu 
funcionament per tal de qüestionar-lo, 
transformar-lo o destruir-lo. 

De tot això i més parlarem amb el Semi-
nari d’Economia Crítica Taifa, que vin-
drà a explicar-nos totes estes qüestions. 
Taifa és un espai auto-organitzat i dedicat 
a l’autoformació i la divulgació de la críti-
ca de l’economia política. El seu objectiu 
és contribuir a la transformació de la so-
cietat a través de l’impuls del pensament 
crític. En este curs ens proposaran una 
anàlisi de conjunt de la societat capitalis-
ta, una aproximació sistèmica que abor-
darà els àmbits de la despossessió social i 

Per entendre el capitalisme
Curs del Seminari d’Economia Crítica Taifa

Més informació
larepartidora.org
facebook / larepartidora.valencia 

Preu
20 € (inclou dinar de dissabte al Terra)
Inscripcions en 
larepartidora@larepartidora.org

ecològica, de la dominació patriarcal i de 
l’explotació laboral. Seran dues sessions 
que estaran destinades al públic general, 
és a dir, no caldrà cap coneixement pre-
vi per tal d’assistir o comprendre el seu 
contingut. 

A la primera sessió abordarem aspectes 
com ara com actuen mecanismes com ara 
el de l’explotació del capital a partir de la 
teoria laboral de Marx o el d’acumulació 
per despossessió que permet al capitalis-
me obtenir guanys a través de fenòmens 
com el de la privatització. Tampoc no 
deixarem de parlar d’aspectes com el 
funcionament de la producció i els canvis 
que s’han donat els darrers temps al si de 
les empreses per tal d’assegurar la repro-
ducció del capitalisme. Acabarem la pri-
mera sessió analitzant el paper de l’Estat 
dins de les societats capitalistes. Pel que 
respecta a la segona sessió la centrarem 
en el funcionament del sistema financer 
i en les crisis, límits i contradiccions del 
sistema capitalista. 

La Repartidora
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Està força generalitzada l’enveja d’Amster-
dam. Quan algun valencià hi torna n’ex-
plica meravelles d’aquesta ciutat tranquil·la, 
plena de canals, sense gairebé cotxes i on 
la bicicleta n’és el transport predominant. 
El que no és gaire sabut, però, és que 
aquesta aposta pacífica i civilitzadora és 
una herència d’una revolta de la xicalla 
de la ciutat ara fa més de quaranta anys. 

Segons conta el documental De Pijp, 
emés per la televisió holandesa en 1972 
–i avui disponible a Youtube amb subtí-
tols en anglés– van ser els xiquets i xique-
tes els qui van començar a reivindicar els 
carrers com a espai de joc, a exigir l’ex-

pulsió dels cotxes que els llevaven l’espai 
i els amenaçaven la vida –hi havia hagut 
centenars de morts per atropellament– i 
a fer-ho mitjançant la desobediència: 
simplement tallaven els carrers al trànsit 
i s’hi posaven a jugar. Llavors l’oposició 
a les reivindicacions anti-cotxes van ser 
furibundes i els arguments prou similars 
als que avui es gasten contra les tímides 
polítiques de peatonalització i pacificació 
del trànsit a València. Avui en dia no hi 
ha ningú a Amsterdam que reivindique el 
retorn dels cotxes.

A Benimaclet també reivindiquem el carrer
La Flameta som un col·lectiu de famílies 
del barri que ens hem ajuntat per crear 
espais d’oci i joc on la xicalla siga, en la 
mesura del possible, la protagonista. En 
eixe sentit hem reivindicat els carrers com 
espai de socialització i joc per als més me-
nuts. Ho hem fet en les Falles –la setmana 
gran de la reivindicació del carrer com es-
pai lúdic i de veïnatge i no de trànsit– on 
hem promogut una falla construïda pels 
mateixos xiquets i xiquetes en el marc 
de les Falles del Terra. Però també en les 
festes de Benimaclet –amb una festa de 
l’aigua– o en la vaga de fam.ílies, quan 
vam organitzar un piquet de superherois i 
superheroïnes per l’escola pública que va 
desfilar orgullós pel barri.

Però el moment en què hem fet més ex-
plícita aquesta reivindicació dels carrers 
per a la xicalla va ser el passat febrer, 
durant la Calçotada Ovidi Montllor or-
ganitzada pel Terra. Llavors, no només 
vam aprofitar que el carrer estava tallat 
per a l’activitat, sinó que vam reservar un 
espai per al joc lliure –sorral per als més 
menuts inclòs– per tal que els xiquets i 

Els carrers són (també) per 
a jugar, no per als cotxes
La Flameta, una proposta per construir 
tribus des dels nostres carrers

xiquetes pogueren recuperar i reinventar 
l’espai públic per a les seues pròpies ne-
cessitats. I vam poder veure com a cada 
racó passaven coses, tan variades com 
inesperades, entre la xicalla, aprofitant 
l’espai del carrer sense necessitat de grans 
infraestructures ni propostes dirigides. 
Vivint el carrer. 

Açò ho acompanyàrem d’una enquesta 
prèvia entre els nostres fills i filles i un 
manifest final on ens inspiràvem –en for-
mat molt més humil– en la revolta de la 
xicalla holandesa i en les lliçons del pe-
dagog italià Francesco Tonucci. Al final, 
tal com remarca sempre aquest educador 
i defensor d’una ciutat a la mesura dels 
seus xiquets i xiquetes, si l’espai públic és 
de tots, perquè queda vetat als menuts i 
inaccessible per a les seues prioritats? En 
canvi el 80% d’aquest espai es destina al 
«només» 30% de desplaçaments que es 
fan en cotxe.

Una ciutat millor
El signe dels temps assenyala clarament 
que els cotxes ja són més una andròmina 
del passat que una ferramenta amb futur. 
Però dependrà de la capacitat de la socie-
tat per organitzar-se i pressionar perquè 
la ciutat amable, segura, neta, verda i 
amb un espai públic al servei de tothom, 
inclosos els seus xiquets i xiquetes, arribe 
més d’hora que tard.

La Flameta som un col·lectiu xicotet però 
replicant i ampliant aquestes pràctiques 
podem posar el nostre granet de sorra 
per tal que els nostres fills i filles visquen 
en un entorn on puguen ser més feliços 
i lliures.

Col·lectiu La Flameta
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Canciones para
Una sesión de DJ
Funkiller, mono33
Enamorarse en un bar
You are the sunshine of my life, S. Wonder
Reflexionar
Living on a western, Dwomo
Acompañar el exilio
Un corazón lleno de escombros, J. de la Rosa
Antes de una cita
Only you, The Platters
Morir en paz
Wake me up before you go-go, Wham!

¿Cómo describes tu propuesta? Mi pro-
puesta es una autodisciplina musical, que 
consiste en no dejar que los demonios se 
apoderen de mí. Lo que sale después, se 
me escapa de las manos. Siendo benévolo, 
diría que es música honesta.

Con tanto abanico musical en la mo-
chila, ¿qué influencias tiene tu actual 
proyecto? El mundo de las influencias es 
algo tan recurrente como evidente, en mi 
opinión. Cuando la música es muy prota-
gonista en tu vida, descubres que el canto 
de un pájaro puede influirte más que la 
discografía entera de una gran banda. En 
este momento escucho Souljacker de Eels, 
pero pienso más en Neil Diamond, Chic 
o Nine Inch Nails.

Imaginamos que en este proyecto cana-
lizas inquietudes distintas a tu trabajo 
en Dwomo o Le Grand Miércoles, ban-
das con un camino considerable. Apar-
te del intimismo sobreentendido y el 
aire fresco de algo nuevo, ¿qué destaca-
rías? Destacaría el poco amor que he sen-
tido por las canciones en general. Ahora 
es más una realidad que un proyecto y eso 
me gusta. Y musicalmente existe un folk 
tenebroso y un rock and roll subnormal, 
que, sumado a la electrónica intuitiva y 
una melancolía constante, hace que mi 
sistema nervioso un poco se calme.

¿Qué veremos en tu concierto en Tulsa? 
El 19 de mayo en Tulsa será para mí un 
gustazo, ya que me siento en casa. Por 
suerte, creo que estaré lujosamente acom-
pañado, formato cuarteto. No desvelo 
nombres. Gente aseada, dulcemente tras-
tornada y musicalmente atómica.

Háblanos un poco de tus compañeros 
de viaje en estudio y en directo. En vivo, 
siendo esté un viaje muy introspectivo 
para mí suelo defenderlo solo, pero cuan-
do puedo invitarlos a merendar tengo 
compañeros lujosos de viaje, como Lour-
des Casany, Antonio J. Iglesias, Gilberto 
Aubán... En estudio también personajazos 
de alto nivel. La lista es interminable.

¿Qué carencias ves en la proyección de 
la escena musical valenciana? La princi-
pal carencia para mí en Valencia es la falta 
de confianza en lo que se hace y que gran-
des artistas prefieran quedarse en casa an-
tes que viajar. En contraposición, hay una 
bonita hermandad y apoyo entre músicos, 
en la mayoría de los casos.

Fabiani
Evitar que los demonios se apoderen de mí

Fabiani
Divendres 19 - 20h 
Tulsa Café
C/ Juan Giner, 11

¿Qué puntos de evolución señalarías 
entre tu anterior trabajo El fantasma 
de Hollywood y el que vas a presentar 
este año? La evolución es total y radical. 
El primer disco tontea con ciertas inquie-
tudes y conté con el apoyo total de Caba-
llero Reynaldo para que vieran la luz. Él 
me dijo que le gustaba el material y yo me 
lancé en picado, feliz. En este caso, vuelvo 
a tener la fortuna de que otro maravillo-
so elemento como Fernando Polaino del 
sello Granja Beat, dé luz verde a mis com-
posiciones, en este caso, con un proceso 
más largo y doloroso. Benditos.

¿Siguiente objetivo en marcha? Vender 
los discos y hacer unas puntuales presen-
taciones. Gracias por vuestra amabilidad, 
Benimaclet Entra.

Entrevista: Antonio J.Iglesias 
Foto: Matías Alhambra
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És evident que sense adonar-nos-en, de 
manera suau, talment un ventijol que 
agafa velocitat, els dies s’allarguen com 
el pèndol d’un antic rellotge, comença 
a batre un aire dòcil i lleu que convida 
a descobrir la clara llum del cel valencià 
i escorcollar més d’un suggerent paratge 
natural, el desig de contemplació dels 
horts veïns, els esquerps grans d’arena 
(polissó en les nostres sabates) després 
d’un dia de platja o els boscs frescs que 
ens regalen les seues ombres primitives, 

la resurrecció de les flors i els ocells que 
habitaran els buits urbans i els arbres 
elèctrics.

El temps també convida a romandre, 
contemplatiu, en una terrassa del teu 
barri o reunir-te amb uns amics i poder 
gaudir-hi de la delicadesa del sol sobre 
la pell en les hores del matí, preparar al-
guna excursió i, sobretot, pensar en com 
fruir de la naturalesa, tractant-la amb el 
respecte que mereix. Així mateix, aquesta 
estació lluminosa també ens impulsa a fer 
una encuriosida entrada a internet, infor-
mar-te bé sobre la zona triada per al gaudi 
i respectar l’entorn, com és aconsellable.

En arribar l’estiu, lamentablement, vé-
nen a entristir-nos els focs dels boscos i 
un desassossec infecta l’atmosfera i l’hà-
bitat de molts animals acabarà devastat. 
Aleshores, una tristesa de cendres ne-
gres s’empara dels ulls de tots nosaltres, 
i comença així una cadena imparable 
d’aquests successos, molts d’ells provocats 
per la negligència i l’avarícia humanes, 
actituds que no ens podem permetre pel 
desequilibri que crea en la flora i la fauna, 
irreversibles i que podrien ser evitables.

Quan arriba aquesta estació, m’agradaria 
anar al poble i fruir de l’aire fresc i obser-
var des del terrat el vol net dels pardalets, 
però d’un temps ençà els incendis hi han 
deixat un rastre negre al corral i,  algun 
ocellet que fugia del seu paradís, hi jeia 
mig mort i empastifat de cendra.

A l’alba tot va canviar per a ell i espere 
que també nosaltres algun dia puguem 
viure en l’harmonia dels ocells.

Abel Dávila Sabina

L’harmonia dels ocells
Abel Dávila Sabina

Cubà, llicenciat en BBAA, actualment es 
dedica al disseny i elaboració de joieria 
d’autor. Ha publicat dos poemaris: La 
flor extraviada i Estos hue.S.O.S de 
aire (Premi Marc Granell 2015). 
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La Calamidad
18-21 i 25-28 de maig  / 20.30h
Teatro Círculo
C/ Prudenci Alcón i Mateu, 2

còmics per a donar-li la volta a les coses. 
La calamitat és una comèdia dolorosa-
ment enriquidora.

Quins temes tracta l’obra? La primera de 
les obres tracta sobre la mort. En aquest 
cas la desgràcia li ocorre a una companyia: 
a mesura que el temps passa es van morint 
alguns dels seus components. Açò implica 
modificar el pla. Es canvien diverses vega-
des les estratègies artístiques per a trobar 
nous estímuls, però, aquesta voràgine de 
morts successives es fa insuportable. En 
aquest estrany viatge sorgeix la necessitat 
imperiosa de fer una recapitulació i no hi 
ha millor manera de fer-ho que amb una 
vetla per a acomiadar a la mort i esperar a 
la vida que ve per darrere. La segona obra 
és el retrobament d’un grup de còmics 
decadents que viuen una espècie de lluita 
per demostrar qui és el més desgraciat. En 
aquesta trobada van despullant les seues 
peripècies. Açò propicia una necessitat de 
canviar la sort, de cercar una eixida, d’al-
birar un nou horitzó, de canviar la pena 
per plaer, el desassossec per esperança, el 
fracàs per èxit.

Quina és la frontera que apareix entre 
l’íntim i el que es mostra al públic? 
En aquestes obres el públic forma part 
d’aquesta intimitat. No hi ha fronteres 
ni murs. El teatre íntim és el vertader 
ritual, la respiració no pot desaparéixer 
de l’atmosfera, la proximitat alimenta la 
necessitat d’estar alerta i viu. L’artifici en 
la intimitat està molt exposat. Si no eres 
autèntic i veuràs, en un teatre íntim no 
viuràs.

  BENIMACLET ACTUA

Què es La Calamidad? Són dues obres de 
teatre totalment diferents una de l’altra. 
Les dues són el resultat de petites catàs-
trofes que es viuen al teatre. En la prime-
ra, l’estímul és l’absència i en la segona el 
ressorgiment. La calamitat està sempre 
apuntant, esperant el seu moment, ama-
gada en algun racó. Nosaltres hem tingut 
el gust de topar-nos amb ella i l’hem fet 
carn de teatre. Una sèrie d’esdeveniments 
desgraciats poden canviar el rumb de les 
coses, llavors sorgeix una irrefrenable ne-
cessitat d’eixir a flotació malgrat la desgrà-
cia. La calamitat és una espècie d’enfonsa-
ment lent i angoixant, ací apareixem els 

La Calamidad, 
de Jorge Affranchino
Sobreviure a la bella tragèdia 

Quin paper juga la improvisació en La 
Calamidad? Té un paper important, el 
nostre teatre és de present absolut. Estem 
esperant que alguna cosa ocórrega, un xi-
cotet tremolor o una catàstrofe. Sempre 
estem pendents de nosaltres mateixos, de 
l’altre i dels altres. La improvisació no ha 
de cercar un resultat, ha de crear un nou 
conflicte.

Quines oportunitats brinden els xico-
tets escenaris? Als xicotets artistes com 
jo, moltes. Cal estar agraïts per la gene-
rositat de la gent que gestiona aquests 
espais, els imperfectes necessitem aquests 
escenaris, el teatre dels desajustaments no 
té sentit en palauets barrocs.

Consideres el teatre com una eina tera-
pèutica per a l’autor? Considere que un 
autor és una xicoteta màquina de tracció a 
sang, hi ha moments en què les pulsacions 
són lentes i escriu amb calma, quan les 
pulsacions són frenètiques viatja per una 
muntanya russa i no hi ha fre que valga. 
Sempre aquest ritme ho dóna l’ànim, i, 
l’autor sempre deixa rastres seus en cada 
línia, encara que estiga parlant un perso-
natge que li sàpia llunyà. Escriure teatre 
és una teràpia que emmalalteix, si saps 
portar bé les patologies de l’ànima... que 
la nina no pare i la tinta no s’acabe.

Entrevista per Alejandro Murcia
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Pollastre Thai 
a la Santanderina en Benimaclet

Julia Reoyo és coeditora d’aquesta 
revista i cuinera aficionada. Pots menjar 
aquest plat si et convida a la seua casa o 
si la convides a la teua :)

Dificultat Mitjana
Nombre de comensals 4
Temps 45 minuts

Què hi posem?
- 1 paella profunda
- 300 grams de pit de pollastre
- 1 ceba
- 1 dent d’all
- Pebre en pols
- 1 llanda de llet de coco
- 6 cullerades grans d’oli d’oliva
- 1 pell de llima ratllada
- 2 cullerades grans de salsa de soja
- 150 grams de pinya tallada a trossets
- 50 grams d’ametlles torrades picades 
- 3 cullerades grans de mescla d’espècies 
“Ras El Hanout” de la Comanda o curri
- 1 grapat de llavors de sèsam torrades

Fa set anys vaig deixar el nord i vaig 
instal·lar-me a Benimaclet. Una de les 
moltes coses amb les quals em vaig sor-
prendre va ser descobrir la meua passió 
per la cuina. La relaxació que sentia quan 
preparava el menjar i la felicitat que em 
feia convidar als meus nous amics a gau-
dir-la, em varen fer organitzar moltíssims 
soparets a ma casa. Per altre costat, sem-
pre he volgut viatjar però encara no ho 
he fet. Mitjançant la cuina, preparant 
receptes d’altres cultures, amb sabors 
exòtics, em fa viatjar amb ells i, d’alguna 
manera, sentir-me formar part i més prop 
d’aquest somni. Amb aquesta recepta te’n 
vas a Tailàndia, però amb mi. Anem? 

Com ho fem?
1 Tallar el pollastre en daus i salpebrar-lo. 
Deixar a banda.
2 Tallar la ceba i l’all i fregir-los en la 
paella.
3 Quan l’all i la ceba estiguen daurats, 
afegir la pinya i remoure-ho tot en la 
paella.
4 Incloure el pollastre i fregir-ho tot men-
tre afegim, d’un en un, els altres ingre-
dients (“Ras El Hanout”/curri, sèsam, les 
ametlles, la pell de llimó i la salsa de soja).
5 Mentre es cuina, remoure fins que 
quede una salsa espessa al voltant del 
pollastre.
6 Afegir la llet de coco, trencar el bull i 
cuinar a foc lent durant 20 minuts.
7 Servir acompanyat d’arròs o cuscús.

Julia Reoyo
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Laboratorio de Fabricación
C/ Poeta Carles Salvador, 8
96 015 1978 - 685 925 396
info@laboratoriodefabricacion.com

  DIYMACLET

Ara que comença la temporada de sol i 
bon oratge, fabricarem una tomaquera 
vertical invertida, fàcil de fer i fàcil de 
mantenir, eficient i a més, cap en qualse-
vol lloc on li done el sol. 

Passos a seguir
1 Agafem la botella (millor si és de 2 li-
tres de capacitat), la netegem i li llevem 
l’adhesiu. Amb molta precaució, tallem 
la base, deixant un parell de centímetres 
de marge. Aquesta part la usarem com a 
“filtre” per a regar les tomaques.
2 Amb ajuda del cargol foradem les dues 
parts que hem tallat, dos forats als late-
rals, que usarem per a penjar la toma-
quera, i uns quants forats més a la base, 
que ens servira perquè es regue de forma 
uniforme.
3 Pintem la botella per fora de negre, per 
protegir les arrels dels rajos de sol. També 
podem posar-li cartolina negra al voltant 
(en aquest cas, una vegada acabat el pas 6).
4 Escollirem una planta que encara no 
siga massa gran. La terra de la planta la 
protegirem amb un filtre de café, així evi-
tem que la terra caiga pel cap de la botella. 
Fem un forat en mig del filtre de café per 
passar la planta.
5 Introduïm la planta amb molta precau-
ció de no trencar cap branca ni fulla a 
través del cap de la botella. Omplirem el 
que ens falta de botella amb més terra i 
taparem amb la base de la botella. 
6 Una vegada tenim la planta dins de la 
botella, fixem la base amb una vareta que 
ens servirà per a mantenir-la tancada i po-
der penjar-la de qualsevol lloc. Reguem 
amb aigua i a esperar!

Tomaqueres reciclades
Menja les teues pròpies tomaques

4

3

2

1 5

6

Necessitarem
- Cargol
- Cúter/tisores
- Pintura negra (o cartolina negra)
- Corda
- Vareta de fusta (o semblant)
- Filtre de café
- Planta de tomaquera
- Terra i aigua



TALLERS26 MAIG  2017    27  

música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

8:30 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 39€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 15€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
12:00 "Clases De Danza Del Vientre"Nivel 1. 665135572 Fusionart 20€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
17:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 33€/mes
17:15 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 Club de Tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/mes
17:30 Pre-Danza Rocío Giner 29€/mes
17:30 Flamenco iniciación Rocío Giner 29€/mes
17:30 Yoga Peques Samadhi -
18:00 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20€/mes
18:30 Music Together en familia (de 0 a 4 años) La Pina submarina
18:30 Danza Clásica Infantil Rocío Giner 29€/mes
18:30 Flamenco Iniciación I Rocío Giner 29€/mes
18:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes
19:30 Sevillanas Medio Rocío Giner 29€/mes
19:30 Ritmos latinos Rocío Giner 29€/mes
20:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
20:15 Teatro de improvisación La Pina submarina 40€ mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
20:30 Pilates Rocío Giner 29€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -

21:00 "Taller de Teatro…"(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
21:00 Jam de Lindy Hop Satchmo -

9:30 Yoga dinámico Samadhi -
10:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
10:00 Grabado y Estampación (627732645) Escuela Meme 40€/mes
10:00 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
10:30 Pilates para embarazadas A Contar Mentiras -
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25€/mes
11:00 Sevillanas Medio Rocío Giner 29€/mes
11:00 Pilates Samadhi -
11:30 Pilates con bebés A Contar Mentiras -
11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
12:00 "Clases De Guitarra” +Info: 631891248 (Javier) Fusionart 20€/mes
12:15 Yoga dinámico Samadhi -
16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 Urban Dance Infantil Rocío Giner 29€/mes
17:30 Pilates Samadhi -
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
18:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 13€/mes
18:00 Danza contemporánea e improvisación La Pina submarina 25€/mes
18:30 Urban Dance (adolescentes y adultos) Rocío Giner 29€/mes
18:30 Danza Contemporánea Spirit Benimaclet 30€/mes
19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 Yoga dinámico Samadhi -
19:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
19:20 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes
19:30 Lindy hop y swing La Pina submarina 30-25€/m

Dilluns

Dimarts
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salut
xiquetes/ts
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artesania

jocs
literatura/llengües

19:30 Sevillanas Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:30 Flamenco iniciación-medio Rocío Giner 29€/mes
19:45 Grup d'ajuda mútua "Espai de Dones" Avati 10€/mes
20:00 Relaxació, respiració i meditació Avati 15€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
20:30 Forró (633 652647) Escuela Meme 20€/mes
20:30 danza Tribal clásica (ATS) II La Pina submarina 30€/més
20:30 Sevillanas Medio .Fiesta por sevillanas Rocío Giner 29€/mes
20:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/A +Info: 697800774 Fusionart 30€/mes
21:00 Clase regular de Lindy Hop Satchmo -
22:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes

08:30 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 39€/mes
8:45 Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó 43€/mes
9:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/mes
10:00 Yoga mamás y bebés Samadhi -
11:00 "Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 (Yolanda) Fusionart 15€/mes
11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
12:00 "Clases De Técnica Vocal" +Info: Leya 658538278 Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga embarazadas Samadhi -
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
17:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 33€/mes
17:30 Flamenco y sevillanas infantil Rocío Giner 29€/mes
17:30 Estiramientos de cadenas musculares Spirit Benimaclet 40€/mes

17:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:45 Guitarra iniciación Rocío Giner 29€/mes
18:30 "Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:30 Flamenco Iniciación I Rocío Giner 29€/mes
18:30 Danza Oriental Samadhi -
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
18:55 Yoga La Pina submarina 15€/mes
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
19:00 Danza Oriental Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
19:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes
19:30 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20€/mes
19:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:00 Flamenco La Pina submarina 30€/més
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30 Clases de Flamenco Always Events -
20:30 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
20:30 Pilates Rocío Giner 29€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/B +Info: 697800774 Fusionart 30€/mes
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
22:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Samadhi -
10:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
10:00 Danza Contact La Pina submarina 25€/més
10:00 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
10:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes

Dimecres
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11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25€/mes
11:00 Pilates Samadhi -
11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
12:00 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503 Fusionart 20€/mes
12:15 Yoga dinámico Samadhi -
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras 30€/mes
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:15 "Taller de Dibujo y Pintura" Niñ@s +Info: 637 611 406 Fusionart 15€/mes
17:30 Yoga para niños Centre Mompó 26€/mes
17:30 Guitarra Flamenca Rocío Giner 29€/mes
17:30 Pilates Samadhi -
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
18:00 Esparto Escuela Meme -
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:30 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503 Fusionart 20€/mes
18:30 Danza Contemporánea La Pina submarina 20€/més
18:30 Guitarra Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:00 Kundalini yoga Centre Mompó 29€/mes
19:00 Ritmos latinos Rocío Giner 29€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi -
19:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes
19:20 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 Flamenco iniciación-medio Rocío Giner 29€/mes
20:00 Danza Oriental Iniciación I Rocío Giner 37€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Clases de Salsa Always Events -
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
20:30 Danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/més
20:30 Flamenco medio Rocío Giner 29€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -

20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Retomamos En Octubre) Fusionart
22:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes

8:45 Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó 43€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:00 Pilates Samadhi -
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:00 Pilates Centre Mompó 27€/mes
17:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
17:15 Pilates para embarazadas Centre Mompó 29€/mes
17:30 Urban Dance Infantil Rocío Giner 29€/mes
17:30 Bollywood Rocío Giner 29€/mes
18:30 Mindfulness (6 semanas) Centre Mompó 159€/curso
18:30 danza Tribal clásica (ATS) Iniciación La Pina submarina 30€/més
18:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
18:30 Urban Dance (adolescentes y adultos) Rocío Giner 29€/mes
18:30 Meditación y yoga tibetano Samadhi -
19:30 Danza Tribal vintage sexy Style La Pina submarina 25€/mes
19:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
20:30 Sevillanas Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:30 Sevillanas Medio. Fiesta por sevillanas Rocío Giner 29€/mes

9:50 Yoga La Pina submarina 15€/mes
10:30 Grabado y Estampación (627732645) Escuela Meme 40€/mes
11:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) La Pina submarina 25€/mes
11:00 Swing en familia  (Vente a bailar con tus peques) Satchmo -
12:30 Tribal Jam La Pina submarina 25€/mes

Divendres
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Expo "Arboleda" de Elena Rubio Itamora -
20:00 Trivial Tulsa -
20:00 Expo"Subversión y códigos de información" de Santi Bayón Tallafocs
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10 €
20:00 Expo de ilustración "Mis viajes por el mundo", de Piluca Soriano. Chico Ostra -
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
20:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
21:00 Fast food vegà La Tapadera
21:00 Degustación mexicana Tulsa 3€
21:00 Jam de Balboa con Satchmo enBabia -
21:00 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:30 Xavi Gómez (jazz&more) Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10 €
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Filmoteca Rock Island -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 02:30) London -
20.30 Clase + actuación de flamenco. Al baile Selene fernández Always Events
20:30 Concursong. Quiz musical ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:30 Músicas del Mundo: La Peluquera (folk urbano) Tallafocs
21:30 Jam de Comedia Kaf Café 3 €
23:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10 €
17:30 Puntos calados a ganchillo (mat. no incl.) Entre agujas y Ganchillos 15€
19:00 Venta de ropa diseñada en Francia. Material organico.La Bufala 18-45€
19:00 Fast food vegà La Tapadera
19:00 Afternoon Rave La Tapadera 3€  
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€

20.30 Clase + actuación de flamenco. Al baile Selene fernández Always Events
20:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
20:30 Sesión DJ con Mauro El Colmado -
20:30 La Mudanza Teatro Círculo 4-8-10€
21:30 Los Jueves Flamencos: Valeriano Gonzalez y artistas invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

17:30 MAMBO: Taller de libre expresión Orriols Convive -
18:30 Expresa y Danza de forma libre y espontánea +In:659757440Fusionart 8
19:00 Macu Escribano Marti Inauguración Serigrafias y acrilicos La Ola Fresca
19:00 charla-taller: Creatividad erótica La Alegre Conchita
20:00 Jam de claqué Satchmo -
20:00 Reapertura por metalización ambienta Rock Island -
20:30 Concierto Daniel Waples -Hang Massive Samadhi 6€
20.30 Clase + actuación de flamenco. Al baile Selene fernández Always Events
20:30 La Mudanza Teatro Círculo 4-8-10€
21:30 Luis Carrillo, acústico Kaf Café -
21:30 "Gala De Magia" Grupo de mágicos magos que nos sorprende. Fusionart
23:30 Proyecciones: (Reggae/Hip Hop/Dub…). Fusionart

10:00 Ecomaclet: Agroecologia i Sobirania Alimentària Plaça Benimaclet
10:00 Monsters&pets: ¡Crea tu propio monstruo! Archicercle 60 €
10:00 Salut emocional pràctica per al Cicle Vital (5ºtaller) Avati 85-95€
11:00 "El ritmo del mar: las algas en nuestra cocina" Meraki  La Comanda -
12:00 Aperitivo Intercambio con vermut y papas La Ola Fresca 2,50€
12:30 Aperi-pincho a 2,50€ La Pentola 3 €
12:30 Clandestino con Satchmo (localización secreta) Atentos al face Satchmo -
12:30 Vermut y Bajona (concierto acústico) El Colmado -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15 €
16:30 Comunicación No Violenta Integral + Ecstatic dance Samadhi 25€
17:00 taller de Popping con Veronica Doube V La Pina Submarina 30€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaça Benimaclet -
19:30 Stavros Milos Fest Always Events -
20:00 Nerea Delgado, Recital y firma de La Barra de Peter Pan Kaf Café -
20:00 Aperitiver: Acústico Cisco Fran Tulsa 5€  
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20:00 Reapertura por metalización ambienta Rock Island -
20:30 La Mudanza Teatro Círculo 4-8-10€
21:00 3ª"Noche por la Mujer Artista"+Expo+Pre/CD+Conciertos...Fusionart
21:00 Expo. Pinturas y Presen/de CD "Catch the Stars" por Mika Fusionart
21:15 1º Concierto:"Catch the Stars" por el dúo"TWoTooDelicate" Fusionart
22:00 2º Concierto:"Dondelirio"(Lucía Matarredona) Indie+Covers Fusionart
23:30 Proyecciones: (The Best Female Singers Of All Time...). Fusionart

10:00 Salut emocional pràctica per al Cicle Vital (5ºtaller) Avati 85-95€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10 €
11:00 Cocinar Vegano: Curs Solidari de cuina vegana sense gluten. La Tapadera 20€
13:30 Especial Dia de la Madre, comida con el corazón La Bufala -
16:30 Psicología de la danza Samadhi 30€
20:00 Concierto Old Tower (versiones de cantautores) Always Events
20:30 La Mudanza Teatro Círculo 4-8-10€

17:30 Jardín Creativo para familias Spirit Benimaclet 5 €
20:00 Trivial Tulsa -
21:00 Fast food vegà La Tapadera -
21:00  Los lunes al sol naciente. Cena japonesa Chico Ostra 12€
21:00 Terapia de choque: Late Night en Directe La Tapadera
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10 €
17:30 Cartera de mano (mat. incl.) Entre agujas y Ganchillos 20€
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
20:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
21:00 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Degustación Indonesia Tulsa 3€
21:00 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:30 Noche de Jazz con Vicent Colonques & Paco Bernal Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10 €
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
17:30 Iniciación al ganchillo (mat. incl.) Entre agujas y Ganchillos 20€

18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Filmoteca Rock Island -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 02:30) London -
21:00 Degustación magrebi Tulsa 3€
21:30 Microabierto poético temático mensual Kaf Café -
21:30 Músicas del Mundo: The Lighters Tallafocs
23:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10 €
17:00 espacio de encuentro sobre crianza para familias El Círculo de la Vida -
17:30 Jardín Creativo para familias Spirit Benimaclet 5 €
17:30  Bikini de ganchillo (mat. no incl.) Entre agujas y Ganchillos 20€
19:00 Fast food vegà La Tapadera -
19:00 Afternoon Rave La Tapadera 3€  
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€
20:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
20:30 Sesión DJ con Mauro El Colmado -
21:30 Los Jueves Flamencos: Valeriano Gonzalez y artistas invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

Trobada sobre la València Sud Castellar-L’Oliveral
17:30 MAMBO: Taller de libre expresión Orriols Convive -
18:30 Inicio del curso de Mindfulness Centre Mompó 159€
19:00 Charla: Coeducar desde la Sexología (reservar) La Alegre Conchita 5 €
20:30 Aula de teatro del politécnico Teatro Círculo
21:30 Frank Sailor, Un concierto de paridas y parodias para llorar Kaf Café -
21:30 FlamencO: Al Baile Selene, Al Cante Amaro, Al toque Dani Fusionart
23:30 Proyecciones: (Flamenco, Rumba, Rock…). Fusionart

Trobada sobre la València Sud Castellar-L’Oliveral
9:30 Yo, mujer sexual Avati 40€
10:00 Lamp Design: Diseña y fabrica una lámpara  con corte láser Archicercle 150 €
10:00 Formación en Terapia de Sonido - Modulo 1 Samadhi 150-170€
10:30 Jornades de Treball Pedagógic: Ferramentes ComunitariesEscuela Meme -
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12:00 Aperitivo Intercambio con vermut y papas La Ola Fresca 2,50€
12:30 Charla informativa sobre el proyecto "El Círculo de la Vida" El Círculo de la Vida
12:30 Aperi-pincho a 2,50€ La Pentola 3 €
12:30 Clandestino con Satchmo (localización secreta) Atentos al face Satchmo -
13:00 MAMBO: Taller de libre expresión Orriols Convive -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15 €
17:30 "Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi..." 680 175 174 Fusionart 7
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaça Benimaclet -
19:00 Jam de música y danza La Pina Submarina 5€
20:00 Aperitiver: Acústico Mist Tulsa 5€  
20:30 Noche de Piano "Chopin" Kaf Café 6 €
20:30 Aula de teatro del politécnico Teatro Círculo
21:00 Música cubana con Ernesto Urra Always Events -
21:00 "Noche Africana"+Concierto+Invitadxs+Mercado Africano+DJ Fusionart
21:30 Concierto:"Hermanos Thioune & Daouda"Tradicional Africano Fusionart
22:30 Concert. Benimaclet Big Band i la Big Band Blue SMA Alboraya.CIM
23:30 Proyecciones: (Afro/Reggae para Bailar...). Fusionart

10:00 Formación en Terapia de Sonido - Modulo 1 Samadhi 150-170€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10 €
11:00 L'Alqueria Kunterbunt: Portes Obertes. Espai d'Educació lliure Escuela Meme -
13:00 MAMBO: Taller de libre expresión Orriols Convive -
18:30 Ecstatic dance con Carol Samadhi 10€
19:00 Exposición de fotografía por Marieta Always Events
19:00 La clásica del Domingo Spirit Benimaclet -
19:00 Concierto de Zerkalo Quartet. CIM
19:30 3º Aniversario La Bufala: Concierto Big Hollers La Bufala
20:30 Aula de teatro del politécnico Teatro Círculo

17:30 Jardín Creativo para familias Spirit Benimaclet 5 €
20:00 Trivial Tulsa -
21:00 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Terapia de choque: Late Night en Directe La Tapadera
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10 €
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
20:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
21:00 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:00 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:30 Noche de Jazz: Riverblue Band Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10 €
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
17:30 Iniciación a las agujas (mat. incl.) Entre agujas y Ganchillos 20€
18:00 Geschichten & mehr auf Deutsch La Ola Fresca 2 €
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Filmoteca Rock Island -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 02:30) London -
20:30 Concursong. Quiz musical ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
21:00 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Degustación suiza Tulsa 3€
21:00 Cabaret Corrosivo Charivari La Tapadera
21:30 Susu  y Andrés Sudón Kaf Café 7 €
21:30 Músicas del Mundo: Ernesto Urra Tallafocs
23:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10 €
17:30 Jardín Creativo para familias Spirit Benimaclet 5 €
17:30  Bikini de ganchillo (mat. no incl.) Entre agujas y Ganchillos 20€
19:00 Fast food vegà La Tapadera -
19:00 Afternoon Rave La Tapadera 3€  
20:30 Michelada y botana 3,50 € Chico Ostra 3,50€
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€
20:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
20:30 Sesión DJ con Mauro El Colmado -
20:30 La Calamidad Teatro Círculo 4-8-10€
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21:30 Los Jueves Flamencos: Valeriano Gonzalez y artistas invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

18:30 MAMBO: Taller de pintura mural Orriols Convive -
19:00 Charla-taller: Repensar el modelo de sexualidad dominante La Alegre Conchita 5 €
20:00 Aperitiver: Acústico Fabiani Tulsa 5€  
20:30 La Calamidad Teatro Círculo 4-8-10€
21:30 Velpister Peter Jensen Kaf Café -
21:30 “Kancaneo Teatro”(Improvisación Teatral) Risas aseguradas Fusionart
23:30 Proyecciones: (Rumba/Rock/Reggae…). Fusionart

Per entendre el capitalisme: curs d'Economia Crítica La Repartidora 20€
Jornada Completa Taller de Grabado Escuela Meme 15 €

10:00 Mercadillo Solidario Rocío Giner -
10:00 Ira consciente - Descubre tu guerrer@ interior Samadhi 30€
10:00 Diseña y fabrica una letra en relieve. corte láser e iluminación Archicercle 90 €
11:00  Brazalete de Macramé (mat. incl.) Entre agujas y Ganchillos 18€
12:00 Aperitivo Intercambio con vermut y papas La Ola Fresca 2,50€
12:30 Aperi-pincho a 2,50€ La Pentola 3 €
12:30 Clandestino (localización secreta) Atentos al facebook ;) Satchmo -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15 €
20:00 Aperitiver: Acústico Nomembers Tulsa 5€  
20:00 Concierto Cuencos Meditación Vibracional Energética. Boro Ferrer Samadhi 10
20:30 Concierto de In-Fidel Always Events 3,5€  
20:30 La Calamidad Teatro Círculo 4-8-10€
21:00 "Noche Argentina” + Concierto + Empanadas + Fernet + ... Fusionart
21:30 Slam Final, concurso nacional de poesía Kaf Café -
21:30 Concierto:"Julio Delgado"(Folklore y Tango Argentino)+... Fusionart
23:30 Proyecciones: (Música Argentina…). Fusionart

Per entendre el capitalisme: curs d'Economia Crítica La Repartidora 20€
10:00 Taller de Liberación Emocional Samadhi 40€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10 €
19:00 Jam de danza contact La Pina Submarina 5€
20:30 La Calamidad Teatro Círculo 4-8-10€

20:00 Trivial Tulsa -
21:00 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Terapia de choque: Late Night en Directe La Tapadera
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10 €
17:30 Vestido de ganchillo (mat. no incl.) Entre agujas y Ganchillos 15€
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
20:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
21:00 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:00  Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:30 Noche de Jazz con Hugo Mas i Vicent Colonques Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10 €
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Filmoteca Rock Island -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 02:30) London -
21:00 Degustación india Tulsa 3€
21:30 Músicas del Mundo:Hard Times (Gospel, Ragtimes & Blues)Tallafocs
21:30 Jam de Comedia Kaf Café -
23:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10 €
17:30 Personaliza tu camiseta con macramé o ganchillo Entre agujas y Ganchillos 15€
19:00 espacio de encuentro sobre crianza para familias El Círculo de la Vida -
19:00 Fast food vegà La Tapadera -
19:00 Afternoon Rave La Tapadera 3€  
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€
20:30 Debate Absurdo London -
20:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
20:30 Sesión DJ con Mauro El Colmado -

Divendres 19

Dissabte 20

Diumenge 21

Dijous 25

Dimecres 24

Dimarts 23

Dilluns 22
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

20:30 La Calamidad Teatro Círculo 4-8-10€
21:30 Los Jueves Flamencos: Valeriano Gonzalez y artistas invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

17:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
18:30 MAMBO: Taller de pintura mural Orriols Convive -
19:00 Expo Alumnxs “Taller de Dibujo y Pintura” Gina Guillén V. Fusionart
19:00 Que no te cuenten bolas chinas. Cuidar el suelo pélvico (reserva) La Alegre Conchita
19:30 Always Poetry (Iris Almenara, Nacho Lazaro, Eva Uve y Javier GM) Always Events
20:00 Jam de claqué Satchmo -
20:30 Samadhi time- Yoga nidra (relajación profunda) Samadhi 5€/
20:30 La Calamidad Teatro Círculo 4-8-10€
21:30 Teatre:"Barraca Horror Show" Humor/Terror/Teatre En Va...Fusionart 3/5€
22.30 Monólogo de Arnau Soler Always Events 6€  
23:30 Proyecciones: Música En Valencià +Rock/Reg... +Cazalla 1€ Fusionart

MAMBO: Taller de pintura mural Orriols Convive -
10:00 Los secretos del corte láser en casos prácticos Archicercle 250 €
10:00 Ira consciente - Descubre tu guerrer@ interior Samadhi 30€
11:00 Fotografía Estenopeica ¡construye tu propia cámara oscura! Caixa Fosca 50€
12:00 Aperitivo Intercambio con vermut y papas La Ola Fresca 250 €
12:30 Aperi-pincho a 2,50€ La Pentola 3 €
12:30 Clandestino (localización secreta) Atentos al face ;) Satchmo -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15 €
17:00 Taller de cabaret tribal La Pina Submarina 25€
17:30 Benimaclet t'estime: Cercavila Plaça Benimaclet
17:30 ‘Cook, bake, speak English, Vegan’ La Ola Fresca 15 €
18:00 Benimaclet t'estime: Pregó Plaça Benimaclet
18:15 Benimaclet t'estime: Fira d'Entitats 2017 Plaça Benimaclet
18:30 Hoy te cocino un cuento: Cuentacuentos-merienda La Bufala 7 €
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaça Benimaclet -
19:00  Concert "Retrobem la nostra música" Coro del CIM BenimacletCIM
19:00 Concierto de la tierra al cielo con Mariannah Samadhi 10€
20:00 Aperitiver: Acústico Ela Vin Tulsa 5€  
20:30 La Calamidad Teatro Círculo 4-8-10€

21:00 Benimaclet t'estime: Sopar de Germanor Plaça Benimaclet
21:00 4ª"Noche por la Mujer Artista"+P/libro+Concierto+Danza... Fusionart
21:00 P/libro:"Siente, vive y ama" de Silvia Lara, Edito/Leukos Fusionart
21:30 Benimaclet t'estime: VIII Fira de la Música Plaça Benimaclet
21:30 Mollusque. Piano, contrabajo y voz francesa Kaf Café -
21:30 Concierto y Danza:"Son del Mar" Arpa y Violín +Danza Con. Fusionart
23:30 Proyecciones: (The Best Female Singers Of All Time...). Fusionart

MAMBO: Taller de pintura mural Orriols Convive -
9:30 Danzaterapia Samadhi 30-60€
11:00 Fotografía Estenopeica ¡construye tu propia cámara oscura! Caixa Fosca 50€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10 €
11:30 Taller pintura y danza, Bichobola Creativo (2/7 años) La Pina Submarina 10€
13:00 Brunch. Buffet libre Chico Ostra 7€
20:30 La Calamidad Teatro Círculo 4-8-10€

10:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
20:00 Trivial Tulsa -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
21:00 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:00 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:30 Microabierto a cantautores y poétas Kaf Café -
21:30 Noche de Jazz: Gypsy camarde (Gypsy Jazz) Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10 €
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Filmoteca Rock Island -
20:00 Ginclub (hasta las 02:30) London -
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
21:00 Degustación griega Tulsa 3€
21:30 Músicas del Mundo: Delta Celta Top Folk sureño Tallafocs
23:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet

Divendres 26
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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

44 

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 
669 514 173
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-Dg 12.30-16h
96 338 93 39
facebook / AlPaladar
al-paladar.com

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Al-Paladar
Taverna i take away

C/ Utiel, 6
Dl-Dv 9-14h 16-19h
649 999 854
archicercle@archicercle.com
archicercle.com

Archicercle
Estudi creatiu 

Pablo i el seu equip són uns apassionats 
de l’arquitectura, el disseny, la publicitat, 
el màrqueting i els processos industrials. 
Volen apropar-los a la gent, a peu de ca-
rrer, creant comboi amb estudiants i pro-
fessionals. Llapis, regles, màquines làser, 
ordinadors i taules plenes de dibuixos. En 
Archicercle controlen tot el procés crea-
tiu, des de la ideació, fins al prototipat i 
la fabricació de tot tipus de productes. El 
lloc perfecte on convertir qualsevol idea 
en una realitat.
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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
Dm-Dv 19-00h Ds-Dg 12-16h 19-00h
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 fotografia, la fotografia humana, aque-
lla que extrau de la gent el que hi ha al 
seu interior.

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

AVATI
Teràpia, orientació i educació

Bon tracte com a base, veu dolça i les ga-
nes d’aportar a la comunitat, són els ingre-
dients 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 toleràn-
cia, 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. 

C/ Torreta de Miramar, 4 esc B, porta 3
Dl-Dv 10-20h Cita prèvia
680 287 620
facebook / AVATI Teràpia i Educació
avati.terapiaieducacio@gmail.com



48   LLOCS  49

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

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

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

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.

C/ Mistral, 25
Dl-Dv 9-15.30h
616 999 706 (Verónica)
629 141 668 (Cristina) 
espacio.circulodevida@gmail.com

El Círculo de la Vida
Espai educatiu per a xiquetes i xiquets

Com podem transformar el món en un 
lloc més just, equitatiu i respectuós? Ima-
ginant una altra educació per a les nostres 
filles i fills. El Círculo de la Vida és una 
escola on cada veu és escoltada i té el ma-
teix valor, on cadascú pot prendre les seues 
pròpies decisions, evitant judicis i imposi-
cions. Un espai educatiu per a xiquetes i 
xiquets d’entre 3 i 11 anys i per a famílies 
on poder compartir inquietuds, somnis, 
malsons, necessitats i il·lusions, sempre des 
del respecte, la comprensió i la tolerància.
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Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

Escuela Meme és un lloc on tot és possi-
ble. Un projecte d’autogestió que pretén 
apropar l’ensenyament dels oficis i de la 
cultura a totes les edats i gèneres. 
Una antiga alqueria, que feia 20 anys que 
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

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

C/ Mistral, 39
Dl 18.30-1h Dm-Dg 11-16h 17.30-1h
637 61 11 66 - 666 447 555
facebook / elcolmadotapasylatas
instagram / elcolmadotapasylatas

El Colmado 
Tapes i llandes

Ens trobem a l’edifici més bonic del barri, 
la casa de les manisetes, la casa del trenca-
dís. La seua façana amb milers de colors, 
textures i dibuixos, feta trosset a trosset a 
mà, és hui la llar del Colmado, un xicotet 
espai que conserva l’aroma a la tradició, 
la història i l’esperit de les botiges d’ultra-
marins. Un bar on gaudir de conserves de 
peix, carn i verdura com a base per a l’ela-
boració de les seues tapes. Us recomanen 
la perdiu acompanyada d’una amanida 
amb maduixes. Boníssima! 

Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella 
improvisa, reacciona, redissenya, modi-
fica patrons, soluciona quasi qualsevol 
dubte, fa coses boniques amb les mans. 
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un 
vestit, un jersei, un llacet o un amiguru-
mi. 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.

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-14h 17-20.30h Ds 10-14h
96 00 177 33 - 655 25 36 77
facebook / entreagujasyganchillos
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Fusionart
Associació cultural

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

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

Esperanzarecicla
Costura i artesania

Esperanza va veure la necessitat de rein-
ventar-se, de reciclar-se a si mateixa. 
Després de treballar per a altres empreses 
tèxtils va 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 Es-
peranza sap fer: costura, teixir, indumen-
tària valenciana...

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costu-
ra-Esperanzarecicla

La Fotoescuela
Cursos i tallers de fotografia

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/ Utiel, 6
Dl-Dv 10-13:30h 17-20:30h
635 160 019
lafotoescuela.com
facebook / lafotoescuela
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Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

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 dis-
ciplines, desenvolupen idees i fabriquen 
quasi qualsevol cosa. Productes, màqui-
nes, 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/ Poeta Carles Salvador, 8
Dl-Dj 10-14h 17-20h Dv 10-14h 17-19h
96 015 19 78 - 685 92 53 96
facebook / laboratoriodefabricacion
laboratoriodefabricacion.com

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

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
Dm+Dj+Ds 9-18h Dx 14-22h 
Dv 9-21h 
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras

La Gramola
Café-bar

Passem front un cantó del barri de Beni-
maclet. Ens aguaitem tímidament a una 
finestra. 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 finalment 
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
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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-Dv 8:00-0:00h Ds-Dg 10:00-1:00
96 327 68 06
facebook / lapentolavalencia
lapentolavalencia.es

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

La Ola Fresca
Delicafé

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

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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C/ Albocàsser, 33 
Dl-Dv 18-22h Ds 10-13h
670 013 343 - 626 362 404
facebook / satchmo
swingvalencia.es

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

Satchmo és el tribut de tres joves al mestre 
de la trompeta, al referent del jazz, al gran 
Louis Armstrong. Un homenatge a la mú-
sica swing i als anys 20, on aprendre Lindy 
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest 
serà un lloc per fer comboi, un espai cul-
tural per als veïns. Una família amant de 
la nostàlgia que ens conviden a la immer-
sió 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.

Tot està preparat. Les butaques i les cadires
cadascuna al seu lloc i una llum
suau inunda tot l’espai. De sobte, un
grup de músics puja a un escenari quasi
improvisat. I després, el silenci. La 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. 

Satchmo
Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué

Rock Island
Café-bar

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 

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. 

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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C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29
Dl-Dv 17.30-23h. Segons programació
656 408 776 - 679 267 474
facebook / spiritbenimaclet
valencialindyhop.com

Spirit Benimaclet
Escola de Swing

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’espontaneï-
tat? La connexió? Frankie Manning té la 
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que 
no estiga sempre somrient’. 

C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook / 
asociacionsamadhisaludintegral

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.   

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

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

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.

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.

Teatro Círculo
Teatre

El cercle és una figura constituïda per in-
finits punts que equidisten d’un centre. 
Una forma inclusiva i igualitària. Així és 
aquest teatre, inclusiu i igualitari. 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 23
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com

La Tapadera
Espai associatiu, cultural i gastronòmic vegà

C/ Salvador Almenar, 4, baix 1
Dl-Dm 20.30-24h
contacto@espaciolatapadera.es
espaciolatapadera.es 
facebook / latapaderaespacio

La Tapadera és un projecte associatiu 
basat en l’autogestió que pretén crear un 
espai alliberat i diferent, en el que pro-
moure la cultura i el veganisme a la ciu-
tat. Un lloc on trobar menjar vegà a l’estil 
fast-food. On escoltar cada dimarts jazz 
en directe o submergir-se entre editorials 
i autoedicions al marge dels circuits tra-
dicionals i on conflueixen projectes i ini-
ciatives culturals construïdes entre totes i 
tots. Un gran espai obert al barri. Un món 
on caben molts altres mons.




