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Hola!
Tens entre les teues mans el desé quart
número de Benimaclet Entra, la teua guia
del barri.
En aquesta revista podreu trobar articles, entrevistes, art, històries, iniciatives
socials i notícies relacionades amb Benimaclet i també una agenda i tallers per a
descobrir i gaudir del barri.
Xicotets comerços i xicotetes persones
que units es fan grans. Això és aquesta
revista: Una plataforma per a unir forces,
per a proposar, debatre, dinamitzar el
barri i poder oferir activitats culturals de
manera conjunta.

Portada
Julieta XLF

Està dedicada amb amor a les persones
que fan d’aquest projecte una realitat mes
a mes i a tots els veïns i veïnes que treballen cada dia per a fer aquest barri un lloc
més bonic, complet i interessant.
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Benimaclet: Tots els colors, totes les
cultures.
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Benimaclet és un barri on gaudir de
l’oci també és respectar el descans dels
veïns, les veïnes i l’espai públic.
Descans i oci poden conviure.
Gràcies a tots!
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4 ARTISTA DEL MES
On trobes inspiració per a imaginar els
mons fantàstics que dibuixes? A la natura. Tot el que descobrisc ja és a la natura.
També m’inspira viatjar, els colors que
trobe, conéixer persones, altres cultures...
Això em dóna inspiració i energia!
La teua paleta cromàtica és molt viva,
per què? Quan treballe amb color el meu
cervell s’estimula. Com més viu i vibrant,
més m’estimula i em mou per dins. He
tingut la sort de viatjar i de poder viure
fora i he aprés que el color és alegria.

Julieta XLF

Portada del número de maig
julietaxlf.com
facebook / JulietaXLF
instagram / julieta_xlf
En què somien les xiquetes que dibuixes? Qui són? Són les protagonistes de
les seues pròpies aventures. Somien amb
la transformació, la renovació i l’evolució
que necessita el món que les envolta.
Per què sempre xiquetes? Tenen aparença de xiquetes però la seua edat és
indefinida, és simplement la forma que
envolta el contingut.
Per què amb els ulls tancats? Jo també
m’ho pregunte ;)
Com és la teua ciutat somiada? Una ciutat viva i amb mar.

Per què les xicotetes coses són tan importants en la teua obra? Jo quan dibuixe
no pense tant. Moltes vegades el significat
arriba després. M’alegra que digues que et
pareix que a les meues intervencions són
importants els xicotets detalls, ja que no
pot existir el gran sense el xicotet.
Quins són els teus referents? N’hi ha
molts artistes que admire provinents de
diferents disciplines: Pina Bausch, Aya
Takano, Chema Madoz, Murakami, Frida
Kahlo, Gleo, Isidro Ferrer, Pablo Amargo,
Adolie Day, SupaKitch, Deih, Banksy, Escif, Collettivo FX; Hope, INTI, Blu, Faith 47, Swon, Mucha, Duchamp, Hayao
Miyazaki, Klaus Haapaniemi, Nathan Jurevicius. M’agraden per motius diferents:
l’ús del color, per com pensen i com em
fan pensar, pel seu imaginarium...
Com vas decidir pintar al carrer? En
2004 vaig començar a pintar al carrer. Va
ser a Sicília i de la mà d’Escif i posteriorment del col·lectiu XLF. Em va agradar
trobar la tercera dimensió que em donava pintar al carrer i que no trobava a la
pintura tradicional. Ha sigut també una
forma molt gratificant de conéixer gent,
món i compartir experiències.
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Quin és el millor feedback que has rebut? Que la gent m’escriga agraïda perquè
els he alegrat el matí, la vida, el passeig...
Quina diferència trobes entre València
d’altres llocs del món? Qualsevol ciutat
pot ser inspiradora. De fet, el lloc on estàs
ha de ser el lloc que ha d’inspirar-te per
crear en eixe moment. Per altra banda,
València té les seues coses. Per pintar al
carrer és una ciutat agradable, fàcil... Però
com a professional, és una ciutat difícil i
dura. El millor és que t’obliga a eixir ;P
Què és XLF Crew? Simplement érem
amics que ens agradava passar temps junts i
pintar. XLF és la meua família. Amb ells he
nascut com artista urbana i he crescut i he
aprés moltíssim. Són els meus amics i mestres. Quan pintem junts la connexió i la
diversió assoleix una dimensió pura i quan
estem molt de temps sense trobar-nos ho
trobe realment a faltar. Cadascun de nosaltres ha portat la seua evolució individual
però gaudim molt fent coses junts.
Per què en el carrer? Crec que si no pintara al carrer, si no haguera començat a
pintar al carrer en 2004, m’haguera desenvolupat com artista a una altra disciplina:
dansa, instal·lació o performance que eren
les coses que jo feia en aquell moment. Al
carrer vaig trobar la tercera dimensió que
trobava a faltar a la pintura. Vaig trobar
gent, aventures, treball en equip, el dia,
la nit, la ciutat viva, llocs abandonats...
Pintar al carrer fa possible impactar a les
persones que observen i transiten. També
els fa reflexionar sobre el seu entorn i la
ciutat que habiten.
Què pots trobar al carrer que no pugues
trobar a un museu? L’aire del carrer. Mirar cap a dalt i veure el cel.

I quan desapareix un dels teus treballs?
No em preocupa, al contrari, m’agrada.
Fa donar-me compte que he de pintar més! Em recorda que l’art és efímer,
com el temps. M’agrada ser conscient del
caràcter no permanent de les coses. És important que la ciutat estiga viva i que els
murals es deterioren i canvien.
Es decideix protegir els murs de les teues
obres, prohibir pintar damunt i crear
una ruta. Què opines? Doncs, em semblaria un desastre, que no s’ha entés res...
Inaugurares expo a Estudio 64, quin
sentit té per a tu treballar portes per a
dins? Es tracta d’experimentar amb altres formats i possibilitats creatives. Però
si no pinte al carrer tot perd el sentit.
M’encanta la sensació de llibertat per a
moure’m i expressar-me activament a la
ciutat. D’aquest desapego naix aquest mes
l’expo “Marea”, com a concepte del qual
arriba i es va. Tracte de mostrar altra part
de la meua feina: les coses que observe i
em motiven, els objectes que em trobe als
meus viatges i que m’inspiren, els meus
processos creatius i el meu entorn.
Parla’ns de la portada. Millor que la
portada vos parle per ella mateixa. Ja em
direu que conta! ;) M’encantaria saber-ho!
Un somni. Viatjar i pintar a una autocaravana recuperant la memòria de les
dones-medicina al costat dels meus companys italians del Collettivo FX. És un
somni/projecte que tenim al cap i que
espere poder realitzat prompte.
Exposició Marea
Del 29 d’abril fins a l’1 de juny
Estudio 64
C/ Benicolet,2 (plaça de Benimaclet)
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Encara que Junior Taofiki va néixer a Madrid ara fa 26 anys i que per tant tenia
dret a la nacionalitat espanyola, la seua
mare, de nacionalitat nigeriana, mai la va
demanar, siga per desinformació o perquè
les necessitats i urgències vitals eren unes
altres.
De ben menut ell i sa mare es traslladaren
a València, i és a Benimaclet, plenament
integrat al barri i escolaritzat al CEIP Pare
Català, on passa els millors anys de la seua
vida, amb la normalitat de qualsevol xiquet, anant a escola i jugant amb els amics
a la plaça.

II Festa Intercultural del
Pare Català
Dedicada a Junior Taofiki

El jove de Benimaclet va ser deportat a
Nigèria, un país on no hi havia estat mai
El divendres 13 de maig l’AMPA del
CEIP Pare Català celebra la II Festa Intercultural, enguany centrada en Àfrica,
que tracta de generar un espai de trobada
entre les famílies de diferents orígens que
formen aquesta comunitat educativa.
Aquesta edició, a més, servirà per a recollir fons per a Junior Taofiki, un jove de
Benimaclet i exalumne del Pare Català
que ha estat deportat a Nigèria a pesar
que mai abans havia estat en aquest país.

Però hi ha un fet que marcarà un abans i
un després en la vida de Junior. I és que
segons per a qui, la vida no dóna segones
oportunitats. A l’edat de 19 anys, la policia el va enxampar al Festival Internacional de Benicàssim amb unes substàncies
il∙legals. Un error que, com Junior Taofiki, han comès molts altres joves, però
que ell ha pagat molt més car. A més de
la condemna de dos anys i nou mesos de
presó, Junior va perdre l’oportunitat de
sol∙licitar la nacionalitat espanyola i quan
només li quedava un mes per complir la
pena se li va comunicar l’apertura d’un
expedient d’expulsió del país en aplicació
de l’article 57.2 de la Llei d’Estrangeria.
Es va truncar així el seu desig ferm de refer la seua vida al seu barri de sempre.
Junior, des del Centre d’Internament
d’Estrangers (CIE) on estava tancat, va
aportar la seua partida de naixement i va
sol∙licitar l’asil polític. Intentava frenar
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l’expulsió del seu propi país però els funcionaris del centre bloquejaren aquesta
sol∙licitud i en menys de 24 hores des de
la notificació del vol, Junior fou deportat
a Nigèria, un país on no havia estat mai i
on no coneix ningú. Era octubre de 2014.
A hores d’ara s’investiga si el CIE de Madrid va tramitar la sol∙licitud d’asil o si els
funcionaris podrien haver obstaculitzat
aquest dret recollit al Codi Penal. Si es
demostrés que no fou cursada reglamentàriament, s’obriria una escletxa legal per
revertir la deportació i per tant aconseguir
la tornada de Junior a València.
Mentrestant Junior fa més d’un any que
està a Lagos, una ciutat de 8 milions d’habitants i a un país que no és el seu, tot sol
i sotmès a unes condicions de vida hostils
i molt dures, fins i tot ha hagut de dormir
al carrer i ha sigut objecte d’agressions.
L’única cosa que el manté amb ànims és
el suport moral i també econòmic que rep
dels seus amics de València i que treballen
per fer possible que Junior torne a casa, la
que té a Benimaclet, el barri que l’ha vist
créixer i que l’està esperant.
Comissió La Porta Verda de l’AMPA del
Pare Català
II Festa Intercultural del Pare Català
Divendres 13 de maig
17:30-22:30h
CEIP Pare Català
C/ del Pare Alegre, 22
963 61 77 09
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FENT CIUTAT
dran participar (taller de remakes, cinema
negre, animació i precinema). A la vesprada hi haurà una taula rodona amb persones que estan treballant per tal d’inserir el
cinema a les escoles de la nostra ciutat. Per
últim, la mostra de curtmetratges: es projectarà l’audiovisual “La planta despetrificadora” realitzat pels xiquets i xiquetes de
Natzaret durant aquests mesos, així com
uns altres curts de ficció, documental o
animació que hagen estat duts a terme per
xiquets i joves de nacionalitats diverses.

Totò

Festival de Cine Itinerante
totofestival.com

facebook / Totò. Festival de Cine Itinerante

La primera edició de Totò. Festival de
Cine Itinerante tindrà lloc el dia 22 de
maig en el carrer Alta de Mar (passeig)
de Natzaret, concretament en el pati del
col·legi Ntra Sra. de los Desamparados.
El festival, seleccionat en la convocatòria
Emergents de la Universitat de València,
va dirigit a un públic familiar i a tot aquell
interessat en el cinema com a eina educativa i artística.
L’esdeveniment durarà tot el dia: començarà a les deu amb un desdejuni compartit, continuarà amb tallers de cinema
gratuïts, conduïts per professionals de
l’educació artística (Luminaria, Nautilus,
etc.) en els quals els xiquets assistents po-

Totò. Festival de Cine Itinerante tracta de
generar una experiència conjunta basada
en la col·laboració de persones i col·lectius amb l’objectiu de gravar un curtmetratge en què el barri, la seua vida quotidiana i els seus habitants es convertiran en
protagonistes. En aquesta primera edició
agraïm enormement la col·laboració de
l’Associació de Veïns de Natzaret, dels
col·legis de Natzaret i la Punta i de l’Associació El Arca. El festival és de caràcter
itinerant, ja que és important que uns
altres barris més desconeguts de València
tinguen una major visibilitat i siguen vists
com a llocs amb un gran potencial per a
plantejar activitats i esdeveniments culturals d’interés per a la resta de la ciutadania. És per això que el festival pot ser una
excusa excel·lent per tal de conéixer i passejar per Natzaret, un dels barris menys
coneguts però més autèntics de la ciutat.
Equip Totò
Totò. Festival de Cine Itinerante
Desdejuni compartit, tallers de cinema,
taula rodona i projeccions
Diumenge 22 - 10 a 20h
Col·legi Ntra. Sra. de los Desamparados
C/ Alta del Mar (passeig) de Natzaret
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Ingredients
1 paquet de tofu esfumat ferm, 370 g.
Arrebossat
Farina i Maizena, 75 g.
Tabasco: 1,5 cullerades de tabasco
Salsa de Soia: 1 cullerada
1 dent d’all
1 cullera de pebre
1/2 cullera de sal
1/2 cullera de sucre
75 ml. d’aigua
150 g. de Panko. Substituïble per pa ratllat
Salsa
3 cullerades de salsa de soia
500 ml. de vinagre d’arròs
50 ml. d’aigua
3 cullerades de sucre
1 dent d’all ratllat
1 cullerada de Sambal, curri roig o tabasco

Palets de tofu cruixents
Tallafocs Gastrobar

Dificultat Fàcil
Temps 20 minuts
Nombre de comensals 4
Aquest és un plat que se serveix com a tapa
o entrant molt divertit, ja que es tracta d’uns
palets com si es tractaren de creïlles fregides
i es poden mullar amb la salsa, que en ser un
poc picant, sempre fa parlar un poc.
Procediment
Pas 1 Premsar el tofu durant uns minuts
per eliminar l’excés d’humitat. Tallar en
forma de bastonets.
Pas 2 Mesclem en un bol els altres ingredients fins a obtenir una mescla homogènia. Afegirem aigua si és necessari.

Pas 3 Passar els bastonets de tofu per la
mescla, deixar eixugar-los i passar-los pel
Panko. Els col·loquem sobre una safata
amb paper de forn. Polvoritzem amb un
poc d’oli per damunt i els posem al forn
durant uns 30 minuts, o també els podem
fregir fins que estiguen daurats.
Pas 4 Per a la salsa: mesclar tots els ingredients fins que arribe al punt d’ebullició.
Deixem refredar.
Equip Tallafocs
Tallafocs Gastrobar
Menú migdia, tallers infantils, música
en directe, tapes i pinxos
C/ Baró de Sant Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-1h
96 193 13 39
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Antonio Pérez Martínez, 74 anys
Historiador, activista i provocador del moviment veïnal
President de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet
“La teoria sense praxi és paper mullat”
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forma de U i tenia tres escales d’accés a la
primera planta. La família Giner ens conta que hi ha una llegenda sobre l’alqueria
que deia que davall d’una de les escales
s’amagava un antic tresor. El seu corral
estava obert cap a la séquia de Rascanya
i comptava amb dos galliners en alt. El
terreny d’horta es dedicava a cultivar productes per a casa. Se solien plantar creïlles,
xufes, cebes, cacau i tabac, entre altres coses, segons la temporada. En l’alqueria, a
més, també van tindre animals al llarg de
la seua estança allí.

Alqueria La Puríssima
Benimaclet Conta
benimacletconta.com
Per a poder reconstruir la història d’aquesta
alqueria, hem tingut la inestimable ajuda
de la família Giner, els seus últims habitants.
Fins a finals dels anys 90 del passat segle XX,
aquesta alqueria se situava enmig de camps
de cultius. No obstant això, a causa del
desenvolupament urbanístic, tota aquesta
horta i camins han desaparegut, situant-la
en l’actual avinguda de Valladolid, rodejada
per alts i moderns edificis. Es creu que el seu
origen és del segle XVIII o anterior.
La propietat estava formada per la casa,
una caseta amb galliner i un tros d’horta.
Fins a 1964 la planta de l’Alqueria era en

En aquells temps les portes de l’alqueria
solien estar obertes. Els xiquets acampaven a gust pel recinte. Tant era així, que
una de les filles recorda amb un somriure
com una vegada la van agarrar menjant
tomaca amagada entre les tomaqueres. En
aquella alqueria, era habitual fer reunions
familiars i de llauradors. Asseure’s en el
porxe a tallar les creïlles per a plantar, era
habitual durant desembre. En Setmana
Santa acudien allí altres famílies, amics i
xiquets a celebrar les festes.
Entre els anys 1964-1966 van reformar
l’alqueria ensostrant part del pati, pujant
sòls, etc. La planta baixa es va destinar a la
feina del camp, garatge, magatzem i quadres, excepte una habitació que servia de
despatx amb eixida al porxe posterior. La
primera planta es va dedicar a la vivenda i
la resta a la cambra.
Sobre la vivenda hi havia una altra altura
destinada a porxe. A mitjan anys 80 del
segle XX és declarada Bé d’Interés Històric Artístic (ara anomenat Bé d’Interés
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Cultural) i en 1988 queda catalogada com
a Edifici Protegit, salvant-se així de la seua
destrucció i desaparició, una vegada que
es duguera a terme el PAI (Pla d’Actuació
Integral) d’Orriols.
La família Giner no va voler accedir a la
venda forçosa de la seua alqueria per la
ridícula quantitat que se’ls oferia i van
decidir lluitar legalment, primer per a
quedar-se i més tard perquè no se’ls expropiara la propietat. Per això i fins que
des del jutjat no es resolguera la situació,
la família Giner va decidir no acceptar
els diners que Espais del Nord, que era
la promotora del PAI, havia posat en un
compte d’hisenda.
Però a causa de la informació inexacta proporcionada per l’Ajuntament de
València a l’Associació de Veïnes i Veïns
(on s’afirmava que la família Giner havia
rebut una compensació econòmica huit
vegades superior a què realment rebrien) i
a la pressió exercida, a través dels mitjans
de comunicació i altres accions, al desembre de 2001 es desnona molt injustament
la família Giner Sánchez, per mitjà d’un
expedient de reparcel·lació forçosa.
Lamentablement, l’alqueria va estar sense
ús durant onze anys. Fins a febrer de 2012
no es va obrir com el Centre de Dia que és
en l’actualitat.
Alba Sanchis Peris
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
Podreu trobar aquest lloc a
Avinguda de Valladolid, 4
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social, a través d’accions de formació,
acompanyament i assessorament.
Així, després d’haver dedicat el mes d’abril
a la realització de les Jornades d’economia
social i cooperativa, per on han passat més
de vint entitats a explicar les seues iniciatives, visions i experiències al voltant d’una
economia alternativa, i després de posar
en marxa les Rutes Cooperatives, amb
les que es pretén explicar el patrimoni i
l’aportació de l’economia cooperativista a
la història i l’actualitat del barri de Benimaclet, el mes de maig serà dedicat a la
formació en economia social i cooperativisme, dirigida especialment a persones
amb iniciativa i necessitat d’impulsar projectes d’emprenedoria social cooperativa.

Fent economia social, fent
cooperativisme
Barri Cooperatiu
barricoop.org
twitter / @BarriCooperatiu
facebook / Benimaclet.BarriCooperatiu
Aquest mes de maig tindrà lloc el curs
de formació “Fent economia social, fent
cooperativa”, en el marc del projecte Barri
Cooperatiu, impulsat per La Repartidora
amb el finançament de Caixa Popular i
FEVECTA, i la col·laboració de IUDESCOOP i REAS PV.
Un dels principals objectius de Barri Cooperatiu, a més de la difusió i visibilització
de l’economia social i cooperativa, és el
de la promoció d’iniciatives socioeconòmiques d’autoocupació i de compromís

El curs “Fent economia social, fent cooperativa” és un curs que té l’objectiu de
facilitar eines, coneixements i recursos per
a posar en marxa un projecte d’empresa
cooperativa, des de l’òptica de l’economia
social i solidària.
Consta de cinc sessions, amb les quals
s’aborden des d’aspectes de caràcter més
general i teòric al voltant de l’economia
social i del cooperativisme (quins valors
i principis promouen, quina és la seua
història, quina la situació actual, etc.),
passant pel procés de constitució i forma de gestió d’una empresa cooperativa
de treball, fins a les fórmules de finançament cooperatiu, ètic i solidari, inclús
una sessió destinada a les competències i
habilitats necessàries per a posar en marxa
un projecte d’emprenedoria social cooperativa.

Les persones que dirigiran les sessions formatives tenen ampla experiència en formació i assessorament d’entitats de l’economia social. Membres de FEVECTA,
Caixa Popular, Xarxa Enclau, FIARE,
Coop57, La Ciutat Invisible, Labcoop i
La Repartidora, impartiran la docència
dels mòduls formatius, donant un caràcter integral al curs, tractant d’aportar tots
els elements necessaris per a atendre les
necessitats de les persones amb inquietuds
per a posar en marxa projectes d’emprenedoria social cooperativa.
Amb aquest curs també pretenem establir
vies de col·laboració tant entre les entitats que participen en la docència, per
tal de compartir futures edicions del curs
o coordinar iniciatives que acompanyen
processos de construcció de barris més
cooperatius des de l’economia social, com
entre les persones emprenedores que participen en el curs, i que entenem probable
que necessiten establir xarxes de col·laboració així com mantenir canals de comunicació entre projectes per tal de fer forta
l’economia social als nostres barris.
Equip Barri Cooperatiu
Incripcions
larepartidora@larepartidora.org
963 61 27 66
Curs gratuït
20 places disponibles
Fent economia social, fent cooperativa
17, 18, 25, 26 de maig i 1 de juny
18-20:30h
La Repartidora
C/ Arquitecte Arnau, 5
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Auxili
Instants Cremant
auxili.net
facebook / AuxiliReggae
Qui sou? Auxili, som nou amics, quasi
tots d’Ontinyent, que ens volem dedicar
a la música, en concret al reggae. Esteve
i Marc, veus. Fèlix, guitarra i cors. Adrià,
baix i cors. Miguel, bateria. Salva, trompeta i Gustau, percussió. Però la família
d’Auxili som molts més. Sam Ferrer,
el nostre segon pare, tècnic de so, productor, tècnic d’estudi i mil coses més.
Joan Marc, nova incorporació als teclats
a aquesta gira en 2016, Miqui García al
trombó i Xavi Contell que forma part de
Macondo Entertainment System, ens du
el marxandatge.

Quina és la vostra història? Els inicis es
remunten a l’any 2005, quan uns quants
amics (Esteve, Marc, Miguel i Salva)
decideixen deixar de costat la banda on
quasi tots ells tocaven i comencen a treure
versions dels grups que en aquella època
eren per a nosaltres referents (Obrint Pas,
La Gossa Sorda, Skalariak). Ja són molts
anys... Anys després enregistrem el primer
disc, que és un popurri de la música que
ens agradava en aquella època. Després
d’una parada de dos anys, reformem la
banda i enregistrem “Dolç atac”. Ens adonem del fet que allò que volíem fer era:
Reggae. Dos anys i mig i més de huitanta
concerts després gravem el nostre tercer
disc, “Instants cremant”. Ara ens trobem
amb la gira de presentació d’aquest nou
disc.
Com ha estat la vostra experiència al
concert del 15 Aniversari del Terra? És
increïble tocar davant de tanta gent i més
encara si es tracta de Benimaclet i el Terra
(amics, familiars etc.). No havíem fet mai
un concert amb tant de públic. Són molts
anys a Benimaclet anant al Terra i per a
nosaltres són un exemple de lluita com a
col·lectiu. Ja vam estar al dècim aniversari
de públic i en aquell moment era impensable veure’ns allí damunt. En definitiva,
un somni fet realitat.
De què parlen les lletres de les vostres
cançons? Intentem parlar de les problemàtiques que nosaltres veiem al dia
a dia. També d’amor i desamor. També
cantem en la nostra llengua perquè per
a nosaltres la normalització del valencià
implica cantar en valencià siga d’amor o
de lluita.
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Parla’ns del vostre últim videoclip. El
vídeo de “No puc deixar-te” és un xicotet
homenatge al barri de Benimaclet, el barri
on alguns hem nascut, vivim o hem estat
els anys d’estudis universitaris. És per a
nosaltres una segona casa i no vam poder
evitar fer un tema amb totes les coses boniques i alguna que altra roïna del barri.
Al califat no hi ha mal sons...
Quins grups considereu indispensables? Ara mateix ens encanten alguns
grups que són màxims referents a l’escena del reggae europeu com: Seeed, Dub
Inc, Gentleman, Train to Roots, Mellow
Mood, Forelock i molts més.
Quina és la vostra visió de Benimaclet?
Ara mateix Benimaclet està creixent culturalment, hi podem veure desenes de
col·lectius, associacions que abans no estaven. És un barri preciós, on poder viure
i gaudir de les coses més simples, com una
cervesa amb els amics a qualsevol terrassa.
L’Associació de Veïnes o el CSOA curra
moltíssim als horts del barri o el Terra
creant xarxa. Esperem que Benimaclet
continue per eixe camí de barri amb esperit jove, cooperatiu i associatiu, i també
que hi haja molts més horts urbans.
Plants de futur? Doncs la nostra idea és
continuar creixent com a grup, esperem
poder eixir fora cap a l’estranger, ens encantaria poder tocar a França, Alemanya
o Itàlia on hi ha molt de moviment a l’escena reggae. Però de moment ens centrem
en aquesta nova gira de presentació del
nou disc que hem començat fa ben poc
on ens queden grans festivals com el Viña
Rock el pròxim 29 d’abril o el Rototom
en agost.
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Lluny de les excavadores i anul·lada la
prolongació de l’Avinguda Blasco Ibáñez,
el Festival Cabanyal Íntim celebrarà la
seua 6a edició del 5 al 15 de maig amb
la mirada posada en L’Avenir. Lema amb
el qual transitaran més d’una vintena de
propostes d’art en viu que es desenvoluparan a l’interior de les cases del barri.
Organitzat per Francachela Teatre i la
plataforma cívica Salvem El Cabanyal, el
festival aposta aquest any per l’Avenir dins
del nou marc polític.

6è Festival Cabanyal Íntim

Art en viu a l’interior de les cases del barri
cabanyalintim.com
facebook / cabanyal.festivallintim
twitter / @cabanyalintim
En la passada edició, articulada sota el lema
“TranformAcció”, apostarem per transformar el present i impulsar a través del teatre
el necessari rumb polític de la nostra ciutat. Per això, no dubtarem en proclamar,
adaptant els versos de Jaume Sisa, que en el
Cabanyal qualsevol nit podria sortir el sol.
Encara no necessitem ni ombrel·les ni
ulleres per protegir-nos de l’esfera solar,
però la llum comença a filtrar-se pels carrers
i solars del barri en un lent procés de rehabilitació, regeneració i reactivació de tot
allò que un dia van voler destruir, espoliar
i marginar amb finalitats purament especulatives.

La imatge que protagonitza el cartell de
la 6a edició del festival, està signada per
Esther Ferrer, Premi Nacional i Velázquez
d’Arts Plàstiques, qui s’uneix aquest any a
la llista de col·laboradors il·lustres del Cabanyal Íntim com en edicions anteriors
ho van fer Javier Mariscal, Carmen Calvo, Enrique Vila-Matas o Mira Bernabeu.
L’artista interdisciplinària basca ha cedit
de “manera altruista aquesta imatge, un
regal amb el qual ens mostra el seu compromís i suport al festival”.
La programació de la 6a edició del festival s’articularà aquest maig en 8 peces
breus de petit format i durada, 3 peces
llargues de gran format i 3 Íntims a la
nit, actuacions multidisciplinàries que
perllongaran les jornades del festival fins a
la matinada amb música o poesia dramatitzada. Un cartell que es completa amb
l’espai d’experimentació i d’avantguarda
escènica Territori Performance, la segona edició de la qual desembarcarà en les
entranyes del Teatre El Musical amb 7 accions performatives d’artistes o col·lectius
nacionals i internacionals que desplegaran
el seu art pel hall, les sales d’assajos, ofi-
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cines i fins i tot les cambres de bany del
teatre. Alt voltatge escènic en una sessió
contínua de 3 hores ininterrompudes que
culminarà a la plaça del Rosari.
Les propostes d’aquest any destaquen per
la seva qualitat, originalitat i la seva varietat de registres i disciplines, que abasten
des del teatre textual, gestual, d’objectes
o d’ombres, passant pel cabaret, la dansa o la performance, fins als monòlegs
socials, el musical còmic o el visual art.
Espectacles multidisciplinaris que reflecteixen clarament les preocupacions que
ens toquen més de prop. Per aquest motiu
el festival ofereix propostes que aprofundeixen amb duresa en el tema de la immigració, els refugiats, els desnonaments,
la memòria històrica o la llibertat d’expressió, espectacles que conviuen, d’altra
banda, amb altres plens d’humor i ironia
que ens mostren el costat més amable,
surrealista o canalla de la vida. Un còctel
escènic, social i humorístic que convidarà
al públic a viure un viatge de sensacions
ple de contrastos a través d’experiències
teatrals molt diferents.
Junt amb la programació, el festival incorpora aquest any els Passejos pel Cabanyal,
amb els quals es proposen 3 recorreguts
per conèixer i descobrir des de diferents
mirades l’antic barri de pescadors, conjunt històric protegit, declarat Bé d’Interès Cultural en 1993 i refugi artístic
d’artistes com Sorolla i Blasco Ibáñez.
Marta Borcha i Esther Melo
6è Festival Cabanyal Íntim
Del 5 al 15 de maig
Barri del Cabanyal
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a l’infinit i als sons de dolçaines i tabals
per fer sentir ben fort el batec del nostre
poble irredempt, integrador i solidari,
resistent i coratjós. Entitats socials de tot
tipus i finalitat, associacions combatives,
col·lectius socials de tota mena, promotors i difusors de cultura i persones compromeses amb el país, tant de Benimaclet
com els que d’alguna o altra manera ens
són propers i s’identifiquen amb la nostra
declaració fundacional, ens ajuntarem per
difondre i compartir quina cultura volem
viure, quin model social volem construir i
en quin tipus d’entorn volem que es desenvolupe.

VII Fira de la Música de
Benimaclet
Benimaclet t’Estime

trobada2010.blogspot.com
facebook / benimacletviu

La gestació del Benimaclet t’Estime 2016
i de la VII Fira de la Música va per molt
bon camí i, si tot acaba d’encaixar com
cal, presentarà importants novetats. El
dia escollit és el dissabte 28 de maig de
2016, el lloc, la plaça de Benimaclet i el
moment, la vesprada-nit. Sembla mentida però després de 7 anys encara estem
donant voltes a com fer-ho millor: ser
crítics i inquiets potser té eixe inconvenient. A partir de les 18h arribarem a la
plaça escortats per la gran geganta Cleta,
el Moro Maclet i Tirant lo Blanch, de les
corprenedores muixerangues enlairant-se

Quan el sol s’amague, a la mateixa plaça,
satisfarem les nostres necessitats nutricionals amb un bon sopar de germanor de pa
i porta i seguidament ens abocarem, per
primera volta en edició nocturna, a la VII
Fira de la Música, l’esdeveniment que des
de 2010 porta aplegant músics, gestors
culturals i educadors per posar en valor
el fonamental paper formatiu de música
i cançons: “Eduquem cantant, cantem
educant” va ser el lema que utilitzarem a
la primera edició i continuarem insistint
sense treva en el nostre convenciment.
Com des del primer moment, intentarem
assolir l’objectiu amb breus actuacions semiacústiques de grups de rock, ska i rap
i de cantautors sols i acompanyats, amb
presentacions, converses i novetats discogràfiques i un bon repàs de les propostes
emergents i alternatives, el més recent de
la música en valencià i tota l’actualitat que
podrem abastar. A més, enguany ens integrarem a les commemoracions de l’Any
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Tio Canya, l’emblemàtica cançó del grup
Al Tall que ara compleix 40 anys: tot un
símbol de la nostra malaurada història i
del fet de renàixer de la nostra esperança,
tan vigent quan es va crear com ara mateix.
A poc a poc anirem perfilant i matisant les
propostes ara esbossades, però si llegiu açò
i sou membres d’entitats i associacions de
Benimaclet o llocs propers coherents amb
el nostre manifest fundacional o si sou
músics i cantants, productors, distribuïdors i gestors què voleu compartir l’estona amb nosaltres i donar a conèixer les
vostres novetats, podeu anar ja contactant
les persones de Benimaclet Viu responsables de la coordinació o, si sou novells,
escrivint al correu general. Fixeu-vos que
al llarg de la web teniu molta abundant
informació d’edicions anteriors que vos
pot resultar molt profitosa.
Benimaclet Viu
Programa
17:30 Cercavila amb els Gegants de
Benimaclet, Estrela Roja i la
Muixeranga de València
18:00 Fira d’entitats
21:00 Sopar popular
21:00 VII Fira de la Música de Benimaclet
VII Fira de la Música de Benimaclet
Dissabte 28 de maig
17:30 - 21h
Gratuït
Plaça de Benimaclet
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tar dissociada dels altres arts, integrar-les
totes juntes per al·lucinar amb el món una
vegada més.
El I Festival Poètic en Benimaclet naix per
la necessitat de curar l’esperit col·lectiu
dels conflictes que ens afligeixen, aconseguir una nova humanitat a través del
poder de la poesia.
La paraula poesia en grec significa (Poiesis) que vol dir “fer que passe alguna cosa
extraordinària”, els antics oracles grecs
parlaven en forma poètica i nosaltres volem que en Benimaclet, passe alguna cosa
extraordinària en forma poètica.

Explosió Poètica

I Festival Poètic en Benimalcet
Homenatge a Miguel de Cervantes
Cervantes cridà a la poesia “malaltia”. És
necessari un reencontre de la poesia amb
el públic. Allò que és verdaderament revolucionari i subversiu és la poesia.
Abans de tot allò que deprimeix, defrauda
i confós al món amb guerres, burla dels
drets humans i la desigualtat amb tot el
planeta, ens apareix una taula de salvació:
la poesia, la que dóna suport a totes les
penúries i estultícies de la vida.
El nostre objectiu és enfortir la consciència col·lectiva a través de la poesia perquè
la ciutadania assumisca una sensibilitat
que poetitze la vida de les ciutats, sense es-

Llibertat és poesia, prenga’m llibertat amb
les paraules, trenquem les regles que ens
volen nugar, violem el sentit comú, intentem ser lliures.
Una poeta síria diu que el dolor de cap es
cura amb la lectura de dos poemes. Ompliu Benimaclet de poemes de tot tipus i
és possible que puga sorgir el miracle!
Fem cas a Cervantes, la poesia pot ser una
malaltia que cure. Siga’m fidels als nostres
clàssics.
Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet
Llibreria Primado, Kaf Café
Amb la col·laboració de
Caixa Popular i Ajuntament de València
Explosió Poètica. Festival Poètic
Del 14 al 21 de maig
Per tot el barri de Benimaclet
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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Ser o no ser.
Eixa és la qüestió!

Un per a tots
i tots per a un!

Oculus
Reparo!

La vida pirata és
la vida millor!

Iaia, quins ulls
més grans que tens!

Sóc un verdader
cavaller!
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Hola!
Els llibres estan plens
d’històries interessants!
M’ajudes a completar i a
relacionar els personatges
amb els seus llibres?
1. H A _ _ Y P _ T T _R
2. L’ I _ _ A

D_L TR__OR

3. C A _ U T X _ T _ R _ J _
4. T _ R _ N T L O B _ A N _
5. H A _ L E T
6. ELS TR_S MO_Q_ _ TE_S
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música/dansa
teatre
Dilluns
8:30
9:00
9:00
10:00
10:00
10:15
10:30
11:00
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
13:45
15:30
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:15
17:30
18:00
18:30
18:30
18:30
19:00
19:00
19:30
19:30
19:30
19:30

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

Meditación
Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)
Pilates (6 horarios diferentes)
Flamenco Iniciación (6 horarios)
Qigong
Memoria y agilidad mental
Pilates
Sevillanas Iniciación (3 horarios)
Xinyi/Bagua (Kungfu)
"Hatha Yoga" + Info: 620 221 847
danza contemporánea
Sanda xa MMA
"Danza-Canto” Libre expresión + Info 622649285
Pilates
Pilates
Flamenco Iniciación II (5 horarios)
Pilates
Chen Taiji
Grupo Desdoblamiento del Tiempo
Pilates terapéutico
"Italiano" (Nivel 1) + Info: 657 787 793
Yoga terapéutico
Pre-danza (3-6 años)
Sanda (Boxeo Chino)
danza contemporánea
Flamenco Iniciación (6 horarios)
Meditación y Viaje Sonoro
Hatha yoga
Literatura Catalana
Sevillanas Iniciación (3 horarios)
Flamenco Iniciación II (5 horarios)
Old Skool Workout
"Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012

jocs
literatura/llengües

Samadhi
Centre Mompó
Centre Mompó
Rocio Giner
shen yi
Centre Mompó
Samadhi
Rocio Giner
shen yi
Fusionart
Pina Submarina
shen yi
Fusionart
Pina Submarina
A Contar Mentiras
Rocio Giner
A Contar Mentiras
shen yi
Samadhi
Centre Mompó
Fusionart
Centre Mompó
Rocio Giner
shen yi
Pina Submarina
Rocio Giner
Escuela Meme
Centre Mompó
Escuela Meme
Rocio Giner
Rocio Giner
shen yi
Fusionart

40€/mes
36€/mes
29€/mes
37€/mes
29€/mes
15€/mes
25€/mes
20€/mes
20€/mes
35€/mes
29€/mes
35€/mes
38€/mes
20€/mes
30€/mes
29€/mes
30€/mes
29€/mes
20€/mes
40€/mes
20€/mes
29€/mes
29€/mes
20€/mes
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20:00
20:00
20:15
20:20
20:30
20:30

Tai Chi
Flamenco (con música en vivo)
B2 clases
Hatha yoga
Sevillanas Medio (3 horarios)
Flamenco Iniciación (6 horarios)

Samadhi
Pina Submarina
Talk!
Centre Mompó
Rocio Giner
Rocio Giner

30€/mes
35€/mes
40€/mes
29€/mes
29€/mes

21:00
Dimarts

"Taller de Teatro…"(Nivel 1) +Info: 697 800 774

Fusionart

30€/mes

7:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme

9:00
9:30
10:00
10:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:30
16:30
17:15
17:30
17:30
17:45
18:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30

Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)
Centre Mompó
Yoga dinámico
Samadhi
Yoga (3 tipos)
Centre Mompó
Chen Taiji
shen yi
"Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart
Danza Clásica
A Contar Mentiras
danza oriental
Pina Submarina
Clases de Teatro
Club de los Poetas
"Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846
Fusionart
Sanda (Boxeo Chino)
shen yi
Yoga dinámico
Samadhi
Hatha yoga
Centre Mompó
Risoterapia
Centre Mompó
”Clases De Danza Oriental Clásica” 679 256 735Fusionart
Shaolin KungFu
shen yi
Xinyi/Bagua (Kungfu)
shen yi
"Yoga Para Niñ@S" + Info: 620 22 1847
Fusionart
Pilates
Samadhi
Urban dance (7 a 12 años) (2 horarios)
Rocio Giner
Hatha yoga
Centre Mompó
Clases de Teatro
Club de los Poetas
Sanda xa MMA
shen yi
Albañilería
Escuela Meme
"Hatha Yoga" + Info: 620 221 849
Fusionart
Lindy hop y swing
Pina Submarina
Pilates
Centre Mompó
Urban dance (jóvenes y adultos) (2 horarios)
Rocio Giner

40€/mes
40€/mes
25€/mes
45€/mes
23€/mes
35€/mes
20€/mes
40€/mes
50€/ mes
20€/mes
15€/mes
29€/mes
40€/mes
35€/mes
25€/mes
13€/mes
30€/mes
36€/mes
29€/mes
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

18:30
19:00
19:00
19:00
19:30
19:30
19:30
19:30
20:00
20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
21:00

Guitarra iniciación (2 horarios)
Yoga dinámico
Valenciá, Nivel Elemental
"Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012
C1 clase
danza Tribal clásica (ATS)
Pilates
Chen Taiji
Flamenco iniciación-medio
Yoga dinámico
Pilates
Tuishou (Taiji)
Forró
Sevillanas Iniciación (3 horarios)
"Taller de Teatro…"(Nivel 1) +Info: 697 800 774

Rocio Giner
Samadhi
Escuela Meme
Fusionart
Talk!
Pina Submarina
Centre Mompó
shen yi
Rocio Giner
Samadhi
Centre Mompó
shen yi
Escuela Meme
Rocio Giner
Fusionart

29€/mes
35€/mes
20€/mes
35€/mes
30€/mes
36€/mes
29€/mes
36€/mes
20€/mes
29€/mes
30€/mes

Dimecres
8:30
9:00
9:00
9:15
9:30
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:30
12:00
12:00
12:00
13:45
15:30
15:30

Meditación
Sadhana diaria de yoga
Pilates (6 horarios diferentes)
Pilates
Pilates
Flamenco Iniciación II (5 horarios)
Qigong
Pilates
Danza Tribal vintage sexy Style (iniciación)
Xinyi/Bagua (Kungfu)
"Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848
Danza contact
Pilates para mamás y papás con bebés
Sanda xa MMA
"Danza Tribal" + Info 680 272 816 (Sarabel)
Pilates
Meditación Mindfullnes
Pilates

Samadhi
Centre Mompó
Centre Mompó
A Contar Mentiras
Pina Submarina
Rocio Giner
shen yi
Samadhi
Pina Submarina
shen yi
Fusionart
Pina Submarina
A Contar Mentiras
shen yi
Fusionart
Pina Submarina
Samadhi
A Contar Mentiras

40€/mes
36€/mes
35€/mes
20€/mes
29€/mes
20€/mes
15€/mes
25€/mes
30€/mes
20€/mes
20€/mes
35€/mes
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16:00
16:30
17:00
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:45
19:00
19:30
19:30
19:30
19:45
20:00
20:00
20:20
20:30
20:30
20:30
21:00
21:00

Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)
Chen Taiji
Pilates terapéutico
Danza Oriental
Guitarra iniciación (2 horarios)
"Tango Argentino" + Info: 673 702 880
Grups de conversa en Valencià
Danza clásica (6-9 años)
Sanda (Boxeo Chino)
Yoga
Flamenco Iniciación (6 horarios)
"Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658
Yoga Integral, Conciencia Corporal.
Hatha yoga
Flamenco Iniciación II (5 horarios)
Old Skool Workout
”Clases De Dancehall Y Twerking” +Info: 679256735
Ritmos Latinos
Sevillanas
Danza Oriental/africana
Hatha yoga
Yoga dinámico
Pilates
Flamenco Iniciación (6 horarios)
Lindy hop y swing
Pilates

Centre Mompó
shen yi
Centre Mompó
Samadhi
Rocio Giner
Fusionart
Terra
Rocio Giner
shen yi
Pina Submarina
Rocio Giner
Fusionart
Escuela Meme
Centre Mompó
Rocio Giner
shen yi
Fusionart
Rocio Giner
Pina Submarina
Escuela Meme
Centre Mompó
Samadhi
A Contar Mentiras
Rocio Giner
Pina Submarina
Rocio Giner

29€/mes
15€/mes
29€/mes
20€/mes
20€/mes
40€/mes
29€/mes
20€/mes
29€/mes
25€/mes
25€/mes
40€/mes
35€/mes
29€/mes
30€/mes
29€/mes

21:00
Dijous

"Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083

Fusionart

20€/mes

9:00

Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)

Centre Mompó

40€/mes

9:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
11:00

Yoga dinámico
Yoga (3 tipos)
Yoga terapéutico
Chen Taiji
"Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia
Danza Clásica
Clases de Teatro

Samadhi
Centre Mompó
Centre Mompó
shen yi
Fusionart
A Contar Mentiras
Club de los Poetas

40€/mes
30€/mes
25€/mes
45€/mes
35€/mes

30€/mes
38€/mes
29€/mes
15€/mes

30 TALLERS
música/dansa
teatre
11:00
11:30
12:00
12:00
12:00
12:30
12:30
16:30
17:30
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
19:30
20:00
20:00
20:30
20:30

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

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

shen yi

-

7:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme

8:30
9:00
9:00
10:30
16:30
17:00
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
20:00
20:30

Meditación
Mindfulness, aprende a quererte a ti mismo
Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)
Pilates
Chen Taiji
Movimiento expresivo y armonización
Bollywood
Urban dance (7 a 12 años) (2 horarios)
Risoterapia
Sanda (Boxeo Chino)
Escritura creativa
Meditación y yoga tibetano
danza Tribal clásica (ATS)
Urban dance (jóvenes y adultos) (2 horarios)
Danza Tribal vintage sexy Style (iniciación)
Risoterapia
Sevillanas Medio con Mantón (3 horarios)
Bollywood
Old Skool Workout
Cubba
Sevillanas Medio con Castañuelas (3 horarios)

Samadhi
Pina Submarina
Centre Mompó
Samadhi
shen yi
Samadhi
Pina Submarina
Rocio Giner
Centre Mompó
shen yi
Escuela Meme
Samadhi
Pina Submarina
Rocio Giner
Pina Submarina
Centre Mompó
Rocio Giner
Rocio Giner
shen yi
Centre Mompó
Rocio Giner

20:30

Chi Kung

Rocio Giner

29€/mes

Dissabte
9:50

Yoga

Pina Submarina

15€/mes

10:30
11:00
11:00
11:00
11:00
12:30

Grabado y Estampación
Danza Tribal Fusión (avanzado)
Electricidad doméstica
Electricidad industrial
Iniciación a la soldadura
Teatro para niños

Escuela Meme
Pina Submarina
Escuela Meme
Escuela Meme
Escuela Meme
Pina Submarina

40€/mes
25€/mes
20€/mes
30€/mes

13:30

masaje thailandés

Pina Submarina

-

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

8€/sesión
40€/mes
25€/mes
29€/mes
50€/ mes
15€/mes
30€/mes
29€/mes
20€/mes
50€/ mes
29€/mes
29€/mes
24€/mes
29€/mes

15€/mes

A Contar Mentiras 34 Caminito
35 Carabasser
Al-Paladar
3 Alegre Conchita
36 Carabasseta
4 Al Sol, a mano
37 El Aprendiz
5 La Bufala
38 El Celler i l’Aglà
6 Caixa Fosca
39 Gioconda
7 Centre Mompó
40 Glop
8 CIM Benimaclet
41 Gruseco
9 Chico Ostra
42 La tienda de Bofi
10 Club de los Poetas 43 La Torraeta
11 La Comanda
44 Murta
12 Crit i Nit
45 Shen Yi
13 Escuela Meme
46 Sudestada Tattoo
14 La Fotoescuela
47 Trencadís
15 Fusionart
48 Vuelta de Tuerca
16 La Gramola
49 Suerte Loca
17 Itamora
18 Kaf Café
BC Benimaclet Conta
19 London
20 La Ola Fresca
AV As.Veïns i Veïnes
21 La Pentola
de Benimaclet
22 La Pina Submarina
23 Roció Giner
24 Rock Island
25 ¡Saboréame!
26 As. Samadhi
27 Talk!
28 Tallafocs
29 Taller Música Jove
30 Teatre Círculo
31 Teatre LlueRNa
32 El Terra
33 Tulsa Café
1

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
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34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Diumenge 1
Exposición de ilustraciones "En el aire" por Lauren Eavle Itamora
Exposición Fotográfica: "Grass" de Michele Tagliaferri
Fotoescuela
7:00
House Party
Rock Island
11:00
Let's Brunch!
La Ola Fresca
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Info 697800774 Fusionart
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
Dimecres
10 Hafla alumnas Doriana Rossi
20:00
Pina Submarina
Dilluns 2
9:00
Inicio de sadhana de asthanga yoga. lunes-viernes. res. 961132051 Centre Mompó
20:00
Expo "Que casos y que cosas tiene el Arte" C. Andújar "Cabiscol" Tallafocs
20:15
Trivial
Tulsa
21:30
Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler
Kaf Café
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
Dimarts 3
10:30
Top de ganchillo (2 sesiones, mat. no incl.)
Al Sol, a mano
12:00
"Clase Danza Oriental Clásica” +Info 679 256 735 -klaudiaFusionart
19:00
Los martes en inglés
Chico Ostra
20:00
Triv i Nit
Crit i Nit
20:00
Cocktail Day
London
20:30
DanceYTalk!
Talk!
21:00
Cena japonesa: 8 piezas de sushi 3€
Tulsa
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band
Tallafocs
Dimecres
Dijous
11 4
Todos los miercoles día del Calzone
La Bufala
10:00
Aprenda y saque provecho su movil
Talk!
17:30
Talleres Manualidad y Arte Infantil: Falsos Grabados
Tallafocs
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
19:00
Cuentos de extraterrestres
Saboréame
19:30
”Clase De Dancehal Y Twerking”+Info 679 256 735 -klaudia Fusionart
20:00
Ginclub
London
20:30
Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola
21:00
noche de piano con Sayuri Akimoto
Kaf Café
21:00
degustación tailandesa
Tulsa
21:30
Pablo Muñoz- El cancionista (cantautor)
Crit i Nit
21:30
Músicas del Mundo: Fusion World Music con Xavi Gómez Tallafocs
Dijous 5
17:30
Clase para niños de 7-9 años, manualidades
Talk!

10€
5€t
2€
40€
-

15€

+1€
3€o

3€
-

5€
15€
gratuït

3€

3€

9-35€
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19:00
Taller de panadería y repostería
Saboréame
19:00
Taller de Iniciación Palmas y compás Flamenco con Noe Serranilla Tallafocs
19:30
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
19:30
Clase especial de pilates, zona cervical (reserva 961132051) Centre Mompó
20:00DissabteLliga
Crit i Nit
6 de Truc Intercomarcal
20:00
London Chatterbox
London
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
20:30
Pres. poemario de Julia Navas "Confieso que he perdido el miedo" Teatro Círculo
20:30
Tapas caseras 1,10 €.
Chico Ostra
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez+ artistas invitados Tallafocs
22:30
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado
La Gramola
23:00
Saplaya all stars trio
London
Divendres 6
10:00
Aprenda y saque provecho su movil
Talk!
17:00
Taller de Tarot
Saboréame
17:00
Inicio de grupo de pilates dinámico (reserva 961132051) Centre Mompó
17:30
Tapiz de macramé (mat. no incl.)
Al Sol, a mano
18:00
Degustación cocktail tiki (hasta las 20:00)
La Gramola
18:00
Taller de iniciación al pilates (reserva 961132051)
Centre Mompó
Diumenge
7 Familiar con María Pozo
18:00
Zumba
Tallafocs
18:30
Café y psicoanalisis Prof. Eduardo Perez Gallardo
Kaf Café
19:00
Inicio del curso de Mindfulness (reserva 961132051)
Centre Mompó
19:30
Degustació i valoració d'herberos (4 tipus amb dolços cassolans)Crit i Nit
20:00
Me llaman Perla Preciosa.Cia. L'invisible Titelles
Teatre llueRNa
20:00
charla presentación: Taller Intensivo Mi Biografia Erótica. Alegre Conchita
20:15
Tube Chats
Talk!
20:30
"Allegro ma non troppo" cía Zero en Conducta
Teatro Círculo
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
Guitarras de jazz con Carlos Gonzalbez y Juan Alegre
Kaf Café
21:30
Concierto: “We have the Flag” (Indie Pop Rock).
Fusionart
23:30Dilluns 8Proyecciones: (Rock…).
Fusionart
Dissabte 7
7:00
House Party
Rock Island
10:00
Taller: Yoga & Ki Asai (caricias del alma) reserva 961132051) Centre Mompó
10:00
Taller Crudivegano: Cocina natural viva por Neus (Ununú) Tallafocs
9
10:00DimartsCurso
"Educar sin castigos ni recompensas" (2dias)
Samadhi
11:00
Park Chats (Parque Rio Turia)
Talk!
17:30
Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi... 680 175 174
Fusionart
17:30
Sonajero amigurumi: Jirafa, con Agave Artesanías. 2 sesiones Al Sol, a mano
18:00
Degustación cocktail tiki (hasta las 20:00)
La Gramola
18:00
Concerts d'intercanvi de escolas
CIM
19:00
La que escombre L'escaleta. Cia. L'invisible Titelles
Teatre llueRNa
19:30
Toque Zen (terapia de Suzanne Powell)
Saboréame

12€
+0,5€
4
5€

-

15€
30€
10€
4€

3€
139€
7
7€
gratuito
8-10€
10-15€
-

25€
30€
120€
6€
15€
4€
5-7€
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gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
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gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

20:00
cata de cervezas de importación Milana y Dougall´s
La Gramola
20:00
Circulo de yoga, charla y meditación
Pina Submarina
20:00
Aperitiver: Manolo Tarancón
Tulsa
20:30
"Allegro ma non troppo" cía Zero en Conducta
Teatro Círculo
21:00
Luis Carillo acústico fin de gira
Kaf Café
21:00
"Electronic Indian Night" + MenuHindú4€ + Artistas
Fusionart
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
Concierto:"Shilenath"(Indian Electronic Psydub)+Bailarina Fusionart
23:30
Proyecciones: (Electronic Indian Fusión).
Fusionart
Diumenge 8
7:00
House Party
Rock Island
10:00
Curso "Educar sin castigos ni recompensas" (2dias)
Samadhi
11:00
Let's Brunch!
La Ola Fresca
11:30
taller teatro para niños 4/6 años
Pina Submarina
12:00
La que escombre L'escaleta. Cia. L'invisible Titelles
Teatre llueRNa
19:00
La que escombre L'escaleta. Cia. L'invisible Titelles
Teatre llueRNa
19:00
jam danza Contact
Pina Submarina
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices"+Info 697800774 Fusionart
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
20:30
"Allegro ma non troppo" cía Zero en Conducta
Teatro Círculo
Dilluns 9
19:00
Día de la resistencia indigena (Guatemala)
London
20:15
Trivial
Tulsa
20:30
al vaiven de mi carreta. Música Siciliana.
Kaf Café
21:30
valencia botega.Sicilia, més enllá de la Mafia.
Kaf Café
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
Dimarts 10
10:30
Top de ganchillo (2 sesiones, mat. no incl.)
Al Sol, a mano
17:00
Charla informativa: Memoria y agilidad mental (res:961132051) Centre Mompó
18:00
Feschchten y mehr auf Deutsch!
La Ola fresca
19:00
Los martes en inglés
Chico Ostra
20:00
Mini.Concert n.º 36 - Pianos
TMJ
20:00
Triv i Nit
Crit i Nit
20:00
Cocktail Day
London
21:00
Cena japonesa: 8 piezas de sushi 3€
Tulsa
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band
Tallafocs
Dimecres 11
Todos los miercoles día del Calzone
La Bufala
17:30
Taller Manualidad y Arte Infantil: Marcapáginas
Tallafocs
17:30
1/5 i tapa internacionalista i solidari
Terra

8€
4€
8-10€
5€
10-15€

120€
10€
5€
5-7€
5-7€
5€
5€

-

15€
2€
gratuito
+1€
3€
-

5€
-
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18:00
Grups de conversa en Valencià
Terra
18:30
presentacion del documental "Binta y la gran idea"
Kaf Café
18:30
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
Fusionart
19:00
Conferecia: Qué es el reiki?
Saboréame
20:00
Mini.Concert n.º 37 - Pianos
TMJ
20:00
Ginclub
London
21:00
degustación India
Tulsa
3€
21:30
noche de piano con el Teclas
Kaf Café
21:30
Showcase Malevo (rap)
Crit i Nit
21:30
Músicas del Mundo: Folk Urbano con SAAI
Tallafocs
21:30
Cinema en valencià: Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) CIM
22:30
sesión rockabilly a manos de Joaky
La Gramola
Dijous 12
12:00
Clase abierta de hatha yoga (reserva 961132051)
Centre Mompó
12:00
Explosió Poètica: Roda de premsa + presentació de les jornades Xalet Martí
17:30
Clase para niños de 7-9 años, manualidades
Talk!
9-35€
18:00
El receptaire: intercamvi de receptes de gente del barri
La Comanda
19:00
Taller de Iniciación Palmas y compás Flamenco con Noe Serranilla Tallafocs
19:30
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
Mini.Concert n.º 38 - Pianos
TMJ
20:00
Lliga de Truc Intercomarcal
Crit i Nit
+0,5€
20:00
London Chatterbox
London
4
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
5€
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
"Alerta Roje" Espectáculo de malabares y humor para to... Fusionart
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez+artistas invitados Tallafocs
Gratuito
22:30
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado
La Gramola
23:00
Nowhere men
London
Divendres 13
II Festa Intercultural del Pare Català dedicada a Junior Taofiki CEIP Pare Català
17:30
Chal de punto fácil (mat. no incl.)
Al Sol, a mano
10€
18:00
Degustación cocktail tiki (hasta las 20:00)
La Gramola
4€
18:00
Zumba Familiar con María Pozo
Tallafocs
18:00
Taller de retoque con photoshop (2 dias-9h)
Fotoescuela
110€
18:30
Café y psicoanalisis Prof. Eduardo Perez Gallardo
Kaf Café
3€
19:00
Taller.Iniciación a la reflexología podal (reserva 961132051)Centre Mompó
10€
19:30
recital póetico por Nerea Delgado
Kaf Café
19:30
Suelo pélvico y deporte: uso de bolas vaginales para cuidarloAlegre Conchita
20:00
“Feria De Diseño Independiente” (Mercadillo Del Terror) Fusionart
20:00
Barraca Horror Show. Cia. Circ-O-rama
Teatre llueRNa
7€
20:15
Tube Chats
Talk!
20:30
Maquillaje 2€ +Premios: mejores narraciones y disfrazados Fusionart
20:30
"Els fusells de la senyora Carrar" cía Cant del Cigne
Teatro Círculo
8-10€
20:30
Samadhi Time "Sesión de Pranayama" (técnicas de respiración) Samadhi
0-5€
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21:00
“Micro Abierto” (Cuentos De Terror…)
Fusionart
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
Abuení en acústico
Kaf Café
23:00
“Sorteo” Nº 1€. (Más de 20 artesanías en un solo premio) Fusionart
23:30
DJ: (Música para bailar).
Fusionart
Dissabte 14
7:00
House Party
Rock Island
10:30
Taller "El niñ@ interior"
Samadhi
11:00
Cocinando con azukis:platos dulces+salados. Impart. Sergio SánchezLa Comanda
11:00
Taller de retoque con photoshop (2 dias-9h)
Fotoescuela
16:00
Taller: Danza contact y masaje tailandes (reserva 961132051) Centre Mompó
17:00
Danza Terapéutica para el manejo de estrés y autocuididado Rocío Giner
17:00
Taller ciclo menstrual consciente
Alegre Conchita
17:30
Sonajero amigurumi: Jirafa, con Agave Artesanías. 2 sesiones Al Sol, a mano
18:00
Degustación cocktail tiki (hasta las 20:00)
La Gramola
19:00
Descubre la música clásica- piano guitarra y flauta
Kaf Café
19:00
Contes. Cia. Edu Borja
Teatre llueRNa
19:00
Concierto de cuencos. Armonización vibracional energética Samadhi
19:30
Toque Zen (terapia de Suzanne Powell)
Saboréame
19:30
Explosió Poètica: Inaugura. amb la presència d'Antonio Gamoneda CIM
20:00
jam abierta de música y danza ¡Apúntate!
Pina Submarina
20:00
Aperitiver: Ona Nua
Tulsa
20:30
"Els fusells de la senyora Carrar" cía Cant del Cigne
Teatro Círculo
21:00
“Noche Argentina”+Empanadas 2€(Carne/verduras)+Fernet3,50 Fusionart
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
"Julio Delgado"(Folklore y Tango Argentino) +Demostración Fusionart
22:00
Zapico and Friends + Jam Poetica
Kaf Café
22:00
Explosió Poètica: Concert poètic de Felipe Zapico and friends Kaf Café
22:30
Concert de la Benimaclet Big Band (B3).
CIM
23:30
Proyecciones: (Clásicos Argentinos)
Fusionart
Diumenge 15
7:00
House Party
Rock Island
11:00
Explosió Poètica: Trobada de teixir i llegir per Esperanza Recicla Plaça Benimaclet
11:00
Let's Brunch!
La Ola Fresca
11:30
taller de ATS y faldeo
Pina Submarina
12:00
Contes. Cia. Edu Borja
Teatre llueRNa
13:00
2º Aniversario La Bufala. Concierto de Ester Andujar. Pintxos+tapasLa Bufala
19:00
Contes. Cia. Edu Borja
Teatre llueRNa
19:00
proyección "liberación animal" Fundación Alma Animal La Gramola
19:00
Concierto interactivo de cantos armónicos (con cuencos de cuarzo) Samadhi
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Info 697800774 Fusionart

10-15€
1€

20€
15€
110€
11€
25€
25€
15€
4€
5€
5-7€
0-5€

2€
4€
8-10€
10-15€
-

10€
30€
5-7€
5-7€
18€

13-19 MAIG 39
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
5€
20:30
"Els fusells de la senyora Carrar" cía Cant del Cigne
Teatro Círculo
8-10€
Dilluns 16
19:30
Explosió Poètica:Trobada de poesia presentat per Viktor GómezLlibreria Primado
20:00
inauguración exposición "sexual freedom"
La Gramola
20:15
Trivial
Tulsa
21:00
Los lunes al sol naciente: cena japonesa.
Chico Ostra
12€
21:30
Lucho Roa Acústico
Kaf Café
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
22:00
Explosió Poètica:Concert de poemes pel cantant xilè Lucho RoaKaf Café
Dimarts 17
10:00
Aprenda y saque provecho su movil
Talk!
15€
11:30
Explosió Poètica:Taller de poesia per als més xicotets
CEIP Pare Català gratuit
19:00
Taller: Iniciación al quiromasaje (reserva 961132051)
Centre Mompó
10€
19:00
Los martes en inglés
Chico Ostra
19:30
Explosió Poètica:“Poemes en la nostra llengua” Pres. per Begoña PouAv. Valladolid, 42
20:00
Mini.Concert n.º 40 - Cuerda Pulsada
TMJ
20:00
Triv i Nit
Crit i Nit
+1€
20:00
Cocktail Day
London
21:00
Explosió Poètica:Exposició de poesia visual de Jennie Arnau Kaf Café
21:00
Cena japonesa: 8 piezas de sushi 3€
Tulsa
3€
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band
Tallafocs
22:00
Explosió Poètica:Micro obert: Match Cervantes-Shakespeare Kaf Café
Dimecres 18
Todos los miercoles día del Calzone
La Bufala
5€
10:00
Aprenda y saque provecho su movil
Talk!
15€
17:30
Top de punto (2 sesiones, mat. no incl.)
Al Sol, a mano
15€
17:30
Taller Manualidad y Arte Infantil: Hueveras Divertidas
Tallafocs
17:30
1/5 i tapa internacionalista i solidari
Terra
18:00
Grups de conversa en Valencià
Terra
gratuit
18:30
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
Fusionart
19:00
Conferecia: La Muerte
Saboréame
20:00
Mini.Concert n.º 41 - Cuerda Pulsada
TMJ
20:00
Explosió Poètica:Taller de poesia a càrrec de Pilar Verdú
Biblio Carola Reig
20:00
Ginclub
London
20:30
Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola
3€
21:00
degustación japonesa
Tulsa
3€
21:30
noche de piano con Sayuri Akimoto
Kaf Café
21:30
Kankaneo Teatro (duet d'improvisació)
Crit i Nit
21:30
Fusion World Music con Xavi Gómez y Max Moya (Ojos de Brujo)Tallafocs
Dijous 19
11:00
Explosió Poètica: Poemes pintats
CEIP Pare Català
17:30
Clase para niños de 7-9 años, manualidades
Talk!
9-35€
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exposició
gastronomia
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teatre/humor

salut
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literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
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18:00
Explosió Poètica:Homenatge a María Garriga
Av. Valladolid 42
18:30
Taller: Comunicación Sana
Saboréame
8€
19:00
Taller de Iniciación Palmas y compás Flamenco con Noe Serranilla Tallafocs
19:30
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
Mini.Concert n.º 42 - Cuerda Pulsada
TMJ
20:00
Lliga de Truc Intercomarcal
Crit i Nit
+0,5€
20:00
Explosió Poètica: “Poesia des de l'exili” coordina Gonzalo Lagos Llibreria Primado
20:00
London Chatterbox
London
4
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
5€
20:30
El teatro visto por el cine: Cold Souls
Teatro Círculo
2€
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
“Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral).
Fusionart
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez+artistas invitados Tallafocs
Gratuito
22:00
Explosió Poètica:Micro obert
Kaf Café
22:30
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado
La Gramola
23:00
DOS ANIMALES
London
Divendres 20
12:00
Explosió Poètica:Performance de poemes
Plaça Benimaclet
17:00
Taller: La ley de la atracción
Saboréame
30€
17:30
Avanzando en el frivolité, con Agave Artesanías (mat. no incl.) Al Sol, a mano
18:00
Degustación cocktail tiki (hasta las 20:00)
La Gramola
4€
18:00
Zumba Familiar con María Pozo
Tallafocs
18:30
Café y psicoanalisis Prof. Eduardo Perez Gallardo
Kaf Café
3€
19:30
Explosió Poètica: Recital “Les dones en la poesia”
Av. Valladolid 42
19:30
tuppersex creatividad erótica
Alegre Conchita
5€
20:00
Clase especial de cubba (reserva: 961132051)
Centre Mompó
gratuït
20:00
En busca de la felicidad. De Paco Vila
Teatre llueRNa
7€
20:15
Tube Chats
Talk!
20:30
"Els fusells de la senyora Carrar" cía Cant del Cigne
Teatro Círculo
8-10€
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
10-15€
21:30
Mollousque canciones en frances piano contrabajo y voz Kaf Café
21:30
"Noche de Piano y Poesía"Piano Sensat.:"Antonio Fontales"Fusionart
23:00
Monologo Pau Blablalogos y Vicen Bori "El fulano del butano" Rock Island
23:30
Proyecciones: (Instrumentos clásicos fusión...).
Fusionart
Dissabte 21
Celebració del 4º aniversari dels horts urbans de BenimacletHorts Urbans
7:00
House Party
Rock Island
10:00
Taller Crudivegano: Cocina natural viva por Neus (Ununú) Tallafocs
30-20€
10:30
Taller de yoga al aire libre (reserva 679299232)
Rio o Playa
7€
11:00
Taller de cocina: postres y dulces veganos. Imparte
La Comanda
15€
11:00
Taller: Core pilates, conecta tu centro de poder (reserva 961132051) Centre Mompó
12€

19-24 MAIG 41
11:00
Iniciación al ganchillo (mat. incl.)
Al Sol, a mano
11:00
Taller "Danza con tus sentidos"
Samadhi
11:00
Park Chats (Parque Rio Turia)
Talk!
12:00
Explosió Poètica: Poesia per Jesus Ge
Horts Urbans
18:00
Degustación cocktail tiki (hasta las 20:00)
La Gramola
18:00
psicomotricidad para Bebés con padres
Pina Submarina
19:00
Pinotxo, el titella. Cia. Lluerna Teatre
Teatre llueRNa
19:30
Toque Zen (terapia de Suzanne Powell)
Saboréame
19:30
Concert "Retrobem la Nostra Música" Cor i l'Orquestra Simfònica CIM
19:30
Concierto de cuencos. Armonización vibracional energética Samadhi
20:00
Aperitiver: Sopas del mundo
Tulsa
20:30
"Els fusells de la senyora Carrar" cía Cant del Cigne
Teatro Círculo
21:00
"Noche Africana" + "Clase Gratuita de Danza Africana"
Fusionart
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
"Hermanos Thioune"(Tradicional Africana)+Menú Africano4€ Fusionart
22:00
Slam Poetry Valencia
Kaf Café
22:00
Explosió Poètica:Gran Eslam Poètica amb David Transhumante Kaf Café
23:00
Concierto
Rock Island
23:30
Proyecciones: (Afro Reggae para Bailar).
Fusionart
Diumenge 22
7:00
House Party
Rock Island
11:00
Let's Brunch!
La Ola Fresca
11:30
psicomotricidad para Bebés con padres
Pina Submarina
12:00
Pinotxo, el titella. Cia. Lluerna Teatre
Teatre llueRNa
18:30
Expedición sensorial+Ecstatic Dance
Pina Submarina
19:00
"Solo, poemas y otros asuntos", recital de poesía.
Chico Ostra
19:00
Pinotxo, el titella. Cia. Lluerna Teatre
Teatre llueRNa
20:00
"Taller De Danza Con Cariocas" +Info: 679256735 (Klaudia) Fusionart
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Info 697800774 Fusionart
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
20:30
"Els fusells de la senyora Carrar" cía Cant del Cigne
Teatro Círculo
Dilluns 23
20:15
Trivial
Tulsa
20:30
al vaiven de mi carreta .Guateque
Kaf Café
21:30
valencia botega enterevista Iaioflautes
Kaf Café
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
Dimarts 24
19:00
Los martes en inglés
Chico Ostra
20:00
Mini.Concert n.º 43 - Saxos//Clarinetes
TMJ
20:00
Triv i Nit
Crit i Nit
20:00
Cocktail Day
London
21:00
Cena japonesa: 8 piezas de sushi 3€
Tulsa
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band
Tallafocs

20€
10€

4€
12€
5-7€

18€
4€
8-10€
gratuït
10-15€
-

10€
12€
5-7€
10€
gratuito
5-7€
5€
5€
8-10€
-

+1€
3€
-
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Dimecres 25
Todos los miercoles día del Calzone
La Bufala
17:30
Top de punto (2 sesiones, mat. no incl.)
Al Sol, a mano
17:30
Taller Manualidad y Arte Infantil: Autos Locos
Tallafocs
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
19:00
Presentación. Un libro "diferente"
Saboréame
20:00
Mini.Concert n.º 44 - Saxos//Clarinetes
TMJ
20:00
Ginclub
London
21:00
degustación tailandesa
Tulsa
21:30
recital poetico por Suso Sudón
Kaf Café
21:30
Músicas del Mundo: Cançons per la Revolución con Josep Farnat Tallafocs
22:30
Chimichang comedy band: canción de humor gamberro La Gramola
Dijous 26
12:00
“Clase Gratuita De Guitarra” +Info: 665 57 16 63 Alejand. Fusionart
17:30
Clase para niños de 7-9 años, manualidades
Talk!
18:30
Taller de cocina vegetariana Nepalí
Saboréame
19:00
Taller de Iniciación Palmas y compás Flamenco con Noe Serranilla Tallafocs
19:30
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
Mini.Concert n.º 45 - Saxos//Clarinetes
TMJ
20:00
Lliga de Truc Intercomarcal
Crit i Nit
20:00
London Chatterbox
London
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
"Gala De Magia" Grupo de mágicos magos que nos sorprende. Fusionart
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez+artistas invitados Tallafocs
22:30
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado
La Gramola
23:00
DOCKS soul & blues
London
Divendres 27
16:00
Formación de reiki (reserva.961132051)
Centre Mompó
18:00
Degustación cocktail tiki (hasta las 20:00)
La Gramola
18:00
Zumba Familiar con María Pozo
Tallafocs
18:30
Café y psicoanalisis Prof. Eduardo Perez Gallardo
Kaf Café
19:00
Café Filosofico
Saboréame
19:30
poemario " Auuullando" desde el abismo de las entrañas.Maria VigoKaf Café
20:00
Cicle de teatre breu amb Isabel Garcia Canet i Manuel Molins Teatre llueRNa
20:00
Tertulia uso copa menstrual como alternativa eco.saludable Alegre Conchita
20:15
Tube Chats
Talk!
20:30
Aula de teatro de la UPV
Teatro Círculo
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
Antilectura libro @PoesiaSinTi + poemas unicelulares por Pepe Coloma Kaf Café

5€
15€
-

3€
Gratuito

9-35€
12€

+0,5€
4
5€
-

95€
4€
3€
4€
7€

10-15€
-

25-31 MAIG 43
21:30
"Noche Española" Espectáculo Flamenco:"Soniquete“ + Baile Fusionart
23:30
Proyecciones: (Flamenco Clásico/Fusión, Rumba, Rock...) Fusionart
Dissabte 28
7:00
House Party
Rock Island
10:00
Continuación de la formación de reiki I
Centre Mompó
10:00
Taller "Cuencos tibetanos y canto armónico + concierto"(2dias)Samadhi
17:00
Cook, bake, learn English!
La Ola Fresca
17:30
Cercavila amb Gegants de Benimaclet, Estrela Roja i Muixeranga Plaça Benimaclet
18:00
Degustación cocktail tiki (hasta las 20:00)
La Gramola
18:00
Fira d'entitats
Plaça Benimaclet
19:00
Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre
Teatre llueRNa
19:30
Toque Zen (terapia de Suzanne Powell)
Saboréame
20:00
Aperitiver: Carolina Otero & The Someone Elses
Tulsa
20:30
"Encuentra tu playa bajo el adoquín" Aula teatro UPV
Teatro Círculo
21:00
Sopar popular
Plaça Benimaclet
21:00
VII Fira de la música de Benimaclet
Plaça Benimaclet
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
Cristina Salmerón Acústico
Kaf Café
21:30
"Noche Brasileña" + Degustación Brasileña + Caipiriña… Fusionart
21:30
Concierto: "Desafina2" (Samba-Bossa Latín)
Fusionart
23:30
Proyecciones: Bossa/Samba/Forró/Batucada/Lambada/Carna... Fusionart
Diumenge 29
7:00
House Party
Rock Island
10:00
Taller "Cuencos tibetanos y canto armónico + concierto"(2dias)Samadhi
11:00
Let's Brunch!
La Ola Fresca
11:30
Taller danza tribal
Pina Submarina
12:00
Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre
Teatre llueRNa
13:00
Brunch: buffet libre.
Chico Ostra
18:00
Proyección película serie 1ª de ashtanga yoga y práctica dominguera Centre Mompó
18:30
“Ya tá” espectáculo para bebés
Pina Submarina
19:00
Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre
Teatre llueRNa
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Info 697800774 Fusionart
20:00
Speak English!
La Ola Fresca
20:30
"Encuentra tu playa bajo el adoquín" Aula teatro UPV
Teatro Círculo
Dilluns 30
20:15
Trivial
Tulsa
21:30
Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler
Kaf Café
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
Dimarts 31
19:00
Los martes en inglés
Chico Ostra
20:00
Mini.Concert n.º 46 - Percusión
TMJ
20:00
Triv i Nit
Crit i Nit
21:00
Cena japonesa: 8 piezas de sushi 3€
Tulsa
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
21:30
Impro-Jazz con Lupe Azcano & the jazy jammin´band
Tallafocs

130€
4€
5-7€
4€

10-15€
-

130€
10€
25€
5-7€
6€
10€
5-4€
5-7€
5€

-

+1€
3€
-

44 LLOCS

A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
685 463 757
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com
Si véns a comptar mentides és perquè no
busques una escola de dansa clàssica, contemporània, infantil i de pilates estricta,
de poses i manierismes. És perquè treballes amb rigor i dedicació. És per parlar
amb Santi. És per deixar la bici dins. És
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i
als teus pares. És perquè saps que cedeixen l’espai com a residència artística.
És perquè reivindiques tot allò que una
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal
com eres.

Al-Paladar

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

Projecte educatiu i sexològic
C/ Sant Esperit, 8
Dl-Dv 10:30-14h 17-21h Ds 11-14h
655 641 515
facebook / la.a.conchita
laalegreconchita.com
La Alegre Conchita, naix per a ocupar un
buit, per a dissipar els tabús entorn d’una
qüestió fonamental: la sexualitat.
Estem en un lloc diferent, on tant hòmens
com dones poden trobar-se a si mateixos.
Elena i Raquel, dues sexòlogues i educadores socials, regenten aquest singular
lloc on no falta la confiança, l’humor i les
ganes d’ajudar a superar pors i prejuís. Un
lloc on la gent és més feliç, més alegre,
com la protagonista de la famosa cançó:
La Viuda Conchita.

46 LLOCS

Al Sol, a mano
Artesania i punt

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-13:30 17-20:30 Ds 10-14h
96 001 77 33
facebook / alsolamano
alsolamano.com
Quan arriba la tardor i el fred està apropant-se, és quan les nostres iaies sabien
que era l’hora de fer la roba per a quan
arribe l’hivern. A poc a poc les tradicions
basades en l’artesania i el coneixement de
pares i mares a fills i filles han anat retirant-se. Però no tot s’ha perdut. Al Sol,
a mano és una tenda de llana on l’artesania conviu amb la modernitat. On venen tot el relacionat amb el punt, drapet,
ganxet... Totes, tècniques de hui i d’ahir
per a les generacions de hui i de demà.

La Bufala

Restaurant napolità
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dx-Dl 13-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet
La Bufala és més que un restaurant, més
que una pizzeria, és un lloc que et transporta a una altra part del món. En el mediterrani conviuen moltes cultures, molts
sabors i olors.
En entrar ací viatgem a Nàpols, lloc que
va veure nàixer a la pizza i a Ernesto, el
seu cuiner. De totes les pizzes, ell prefereix
la clàssica, la genuïna, la pizza Margarita;
amb la mozzarella de búfala, la tomaca de
les faldes del Vesuvi i la coronació de fulls
d’alfàbega.
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Caixa Fosca
Estudi creatiu

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h
646 258 992
facebook / caixafosca
caixafosca.com
Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no preguntar-se: Què és aquest lloc? Caixa Fosca?
Però, si està ple de llum!
A l’altra part del vidre, dues persones treballen intensament, mà a mà, són Julia i
Sven. Dues persones que han vingut de
molt lluny però que han trobat a Benimaclet sa casa i sa família. La seua professió:
la fotografia, la fotografia humana, aquella que extrau de la gent el que hi ha al
seu interior.

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

48 LLOCS

Centre Instructiu Musical
Escola de música

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
96 369 17 03
facebook / cimbenimaclet
cimbenimaclet.com
El Centre Instructiu Musical de Benimaclet és una societat centenària que acull
moltes agrupacions lligades totes a la
música. La banda simfònica, l’orquestra
(amb les corresponents agrupacions juvenils), la rondalla, la Big Band i el cor
són algunes d’elles. El CIM, a més, té una
missió molt important: articular la vida
social dels veïns i les veïnes del barri. La
seua història i la seua agenda molt ampla
d’esdeveniments fan d’aquest espai el verdader cor del barri.

Chico Ostra
Café-llibreria

C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960 719 944
facebook / chicoostra
chicoostra.com
Raquel no s’ha convertit en un llit com la
xica de La Melancòlica Mort del Xic Ostra
de Tim Burton, però ha aconseguit que el
seu lloc, una cafeteria-llibreria a Benimaclet, siga com una novel·la. La proporció
allargada del local fa que anem capítol a
capítol descobrint històries i anècdotes.
Nosaltres, per la nostra banda, llegim
aquesta novel·la línia per línia seguint les
seues prestatgeries. Prenem una copa de vi
assentats, comptant i escoltant les nostres
pròpies històries.
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El Club de los Poetas
Escola de teatre

C/ Germans Villalonga, 19
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds-Dg 20h
625 995 009
facebook / El-Club-de-Los-Poetas
Arribem a un local en un carrer del barri
de Benimaclet. Obrim la porta. L’obra va
a començar en uns minuts.
Trobem a Fran, qui interpreta molts papers en aquesta obra: professor, actor,
director, relacions públiques, psicòleg...
Regent d’un lloc per a la investigació en
les arts escèniques. Una escola de teatre,
dansa i teatre infantil. Un teatre obert
a tothom. Però sobretot, un lloc que es
rebel·la contra el que està establert en la
cultura. Un lloc on la gent pot somniar.
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La Comanda

Botiga d’alimentació i neteja a granel
C/ Juan Giner, 13
Dl-Dv 10-14h 17-21h Ds 10-14h
96 062 29 70
facebook / lacomandaagranel
Sense pressa arribes a La Comanda per a
comprar productes d’alimentació, neteja i
higiene personal a granel. Et recomanen
la xufa arribada d’Alboraia, l’aigua de Bejís o l’arròs de l’Albufera. Amb un paquet
de paper ens portem a casa la nostra comanda. No hi ha plàstic, no hi ha envasos,
no hi ha publicitat enganyosa. Només uns
principis bàsics: productes sostenibles, de
proximitat i assequibles per a tots. Per fi
a Benimaclet ja tenim el nostre xicotet
mercat de barri!

Crit i Nit
Café-pub

C/ Doctor Garcia Brustenga, 8
Dl-Dm 19-00h Dx-Ds 19-3:30h
96 306 76 81
twitter / @crit_nit
facebook / critinit
Al poema Crit i Nit d’Estellés, una mare
espera notícies del seu fill 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 referència on donar suport a iniciatives socials i reivindicatives, als artistes i músics
locals. Un lloc on, amb bon rotllo i un gotet d’herber casolà a la mà, poder debatre
i manifestar amb veu alta les teues idees
des del respecte i la tolerància.
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Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com
Escuela Meme és un lloc on tot és possible. Un projecte d’autogestió que pretén
apropar l’ensenyament dels oficis i de la
cultura a totes les edats i gèneres.
Una antiga alqueria, que feia 20 anys que
estava abandonada, és l’espai recuperat
per aquest digne objectiu. Mà a mà, els
seus socis han aconseguit crear una escola
que vol ser diferent, que vol transmetre
valors socials i aposta per l’aprenentatge
intergeneracional. El lloc perfecte per
aprendre en llibertat.
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La Fotoescuela

Cursos i tallers de fotografia
C/ Utiel, 6
Dl-Dv 10-13:30h 17-20:30h
635 160 019
lafotoescuela.com
facebook / lafotoescuela
Ell tenia 12 anys. Estava tirat al sofà,
avorrit, quan el seu tio va arribar i el va
veure. Sabia que darrere d’aquell xiquet hi
havia una personalitat, una forma de ser
que anava a eixir a coalició. Li proposà un
joc: fer fotos. Ell, càmera en mà, va eixir al
carrer, sense regles, amb l’única premissa
de mirar al seu voltant, de divertir-se fentho. A poc a poc, aquell innocent joc es
va convertir també en compromís, en treball. La passió per la fotografia comença
així, per casualitat.

Fusionart

Associació cultural
C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook / fusionartespacio
Emanuel va emprendre un viatge per tota
Europa. No coneixia València. Però quan
va arribar es va enamorar de les seues activitats, de la platja, de les seues cases ocupades, iniciatives autogestionades i sobretot, de la seua tranquil·litat. Buscava un
lloc per realitzar el seu projecte, Fusionart
i el va trobar, un gran lloc a Benimaclet.
Va començar a llevar tot el que sobrava.
I finalment, va quedar un gran espai per
a nits temàtiques, menjars populars, música, fires d’artesania i moltes coses més.
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La Gramola
Café-bar

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

Itamora

Perruqueria
Avd. Primat Reig, 109
Dl 14-22h Dm+Dj 9-18h Dx 14-22h
Dv+Ds 9-21h
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras
La història es repeteix, alguns somnis,
encara que no ho pareguen, es fan realitat. Claudia sempre havia tingut un, ser
propietària de la seua pròpia perruqueria.
Per això, quan Claudia obri la porta d’Itamora a un client, no veu uns cabells a
pentinar, a tallar o a rentar, veu una persona que recorre a ella, que li demana ajuda,
assessorament. Veu una persona que vol
ser ella mateixa, que vol mirar-se a l’espill,
orgullosa i eixir cada matí, valenta de la
seua casa.
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Kaf Café
Café literari

C/ Arquitecte Arnau, 16
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet
El nom d’aquest singular café literari, inevitablement ens invita a recordar a l’autor
xec Franz Kafka. La Metamorfosi, Die
Verwandlung, correspon en la nostra llengua a canvi, transformació, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de
Benimaclet, una verdadera institució al
barri. Ell ha aconseguit canviar, transformar, convertir un humil local en un café
on la pintura, la fotografia, el debat, la
poesia i la música s’eleven a la seua màxima expressió.

London
Lounge

C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook / cafelondonbenimaclet
Quan una persona entra en el London entra en un lloc on fer còctels és una qüestió
molt seriosa. Les persones que treballen a
aquest lloc, són capaços de preparar-te la
beguda perfecta per a tu. Darrere d’aquesta barra trobem una varietat espectacular
de begudes de tot el món, cerveses nacionals i d’importació, més de 300 marques que fan del seu negoci, el London,
un lloc únic. Begudes de campionat que
et faran experimentar noves i suggerents
sensacions.
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La Ola Fresca
Delicafé

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

56 LLOCS

La Pentola

Osteria - Pasta fresca

La Pina Submarina
Espai creatiu

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

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

Pina Bausch va ser ballarina i coreògrafa.
Els seus espectacles eren com un guisat.
Un poc de dansa, teatre i una mica d’art.
Ernesto Pastor és actor i Doriana Rossi
és ballarina, coreògrafa i artista. El seu
espai és com una llavadora, com un submarí. Dansa, teatre, classes, exposicions,
concerts, creació d’espectacles, ... Coses
diferents, en moviment, tancades en un
xicotet espai. Quedem atrapats en un
món hipnòtic del que ja no podem escapar. Donant voltes, en la Pina Submarina.
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Rocío Giner

Centre de dansa i arts
C/ Benicarló, 11
Dl-Dx 10-13h Dl-Dv 17-22h
96 105 48 90
facebook / centrodanzarocioginer
centrodanzarocioginer.com
Després d’anys ballant en companyies i
teatres, Rocío Giner ha tornat per compartir els seus coneixements i passió per la
dansa al barri. Va voler obrir un centre de
ball on s’impartirien més de vint disciplines amb uns professors d’idees clares. Defendre el ball com a expressió lliure que ens
permeta oblidar els problemes i expressar
les nostres emocions. Un lloc compromés
amb la ciutat, convertit en residència artística i obert a les arts escèniques. Un lloc on
somriure, on ballar entre amics.

Rock Island
Café-bar

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dm-Dg 18-1:30h
96 133 80 07
facebook / RockIslandMusicBar
Tot està preparat. Les butaques i les cadires cadascuna al seu lloc i una llum
suau inunda tot l’espai. De sobte, un
grup de músics puja a un escenari quasi
improvisat. I després, el silenci. La música comença a 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.
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¡Saboréame!

El restaurant vegetarià de Benimaclet
Av/ Primat Reig, 121
Dl-Ds 13:30-16:30h Dv-Ds 21-00h
96 004 67 48
facebook / saboreame.info
saboreame.vegetariano@gmail.com
A una alqueria, una dona va aprendre a
cultivar. Allí s’enamorà d’aquest món.
Ella i cinc amigues s’uniren per a obrir
un restaurant vegetarià, ecològic i vegà. El
seu objectiu és treballar per una alimentació i vida conscient i per la salut física i
emocional. Un espai de salut i bon tracte
on trobar exposicions i activitats relacionades amb la nutrició. On encarregar
menjar per a portar o participar en el seu
grup de consum. Alimentació saludable i
de proximitat per a canviar el món.

Samadhi

Associació de salut integral
C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook /
asociacionsamadhisaludintegral
Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic,
mental i espiritual al qual trobes la unió
de tu mateix amb l’univers. No sabem
realment si nosaltres podrem trobar el
Samadhi alguna vegada, el que sí que sabem és que Nuria i Sara s’han unit perquè
nosaltres trobem el benestar físic, mental
i emocional més gran possible. Per això
proposen una gran quantitat d’activitats
com ioga, pilates, massatges, teràpies
bioenergètiques, neuroemocionals...
I tot, perquè et trobes en pau.
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Talk!

Associació d’anglés
C/ Reverend Rafael Tramoyeres, 10
Dl-Dv 16:30-20h
677 75 22 14 - 96 193 96 91
talkasocia.wix.com/valencia
facebook / TalkEnglishAssociation
De Montana a Benimaclet. Després de diversos treballs com a mestre, Eric s’adonà
que estudiar per a un examen només
serveix per a aprovar. Ell proposa un procés d’ensenyament de l’anglés anomenat
Project Based Learning. Els alumnes trien,
amb llibertat, un projecte basat en la reutilització i el desenvolupen. Intercanvien coneixements, expliquen què i com
ho han fet. Un procés natural, que mitjançant la curiositat, aconsegueix un aprenentatge d’un idioma per a la vida real.
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Tallafocs

Espai gastronòmic
C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-1h
96 193 13 39
facebook / tallafocs
Una flama batega a la cuina del Tallafocs.
Els seus ganivets la tallen, juguen amb
ella, evitant que s’apague. Mentrestant,
dels fogons ixen plats casolans, vegetarians, vegans i ecològics per al menú del
dia o pinxos a la nit. Els vins valencians
i la cervesa artesanal permeten que el foc
prenga amb més força. De sobte, aquest
ball roig i blau il·lumina als músics en un
xicotet escenari. Només sabem una cosa,
mentre la flama no s’apague, quedarem
sempre captius per aquesta màgia.

Taller de Música Jove

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

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 33
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
El cercle és una figura constituïda per infinits punts que equidisten d’un centre.
Una forma inclusiva i igualitària. Així és
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Centrat
en produccions pròpies que volen rescatar
el millor del teatre del segle xx, aquell que
aposta pel compromís social. Diversos
autors són els referents de la seua trajectòria i forma de ser d’aquesta companyia
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez,
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adaptades i versionades.

Teatre LlueRNa
Teatre de titelles

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12, 18h
96 389 93 89
facebook / Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de titelles en valencià. La lluerna, la cuca de
llum, és un puntet de llum en la foscor,
una vertadera declaració d’humilitat.
I malgrat tot, en aquest teatre ocorren vertaders miracles. Un tros de fusta i tela, de
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la persona que mou i fa el so d’un titella sembla
que desapareix. El Teatre Lluerna, el lloc
on mons fantàstics i històries impossibles
es fan realitat.
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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 catalanisme, la independència i la llibertat de
classe i país. Un lloc on tot tipus de persona és benvinguda, bé per escoltar una
xarrada, o per a fer falles populars i també
per participar en una assemblea. On els
dinars i els sopars, sempre casolans, sempre ecològics, s’allarguen infinitament.
Un lloc on ens sentim entre amics.

Tulsa Café
Café-bar

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil
Una antiga casa guarda un xicotet secret,
un lloc on la música retrocedeix dècades.
Un lloc de reunió per als amants de la
música rock, del power-pop i dels anys
60. Des de fa ja 15 anys aquesta cantonada roja de Benimaclet no ha canviat quasi.
Nosaltres i els seus regents, Raúl i José, no
ens imaginem aquest lloc, el Tulsa, fora
de Benimaclet. Un lloc on s’aposta per
la música i també per les activitats com
el trivial, els concerts en petit format i el
café-teatre.
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un projecte de

vols entrar?
benimacletentra.org
benimaclet.entra
benimacletentra

