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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 arti-
cles, entrevistes, art, històries, iniciatives 
socials i notícies relacionades amb Beni-
maclet i també una agenda i tallers per a 
descobrir i gaudir del barri. 

Xicotets comerços i xicotetes persones 
que units es fan grans. Això és aquesta 
revista: Una plataforma per a unir forces, 
per a proposar, debatre, dinamitzar el 
barri i poder oferir activitats culturals de 
manera conjunta.

Està dedicada amb amor a les persones 
que fan d’aquest projecte una realitat mes 
a mes i a tots els veïns i veïnes que treba-
llen cada dia per a fer aquest barri un lloc 
més bonic, complet i interessant.

Benimaclet: Tots els colors, totes les 
cultures.

Dipòsit legal
V369-2015

benimacletentra.org
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra

Benimaclet és un barri on gaudir de 
l’oci també és respectar el descans dels 
veïns, les veïnes i l’espai públic. 
Descans i oci poden conviure. 

Gràcies a tots!

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

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

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

Col·laboradors 
Toto, Alejandro Portaz, Alba Sanchis, 
Antonio Pérez, Marta Serna, Miguel Arraiz, 
Col·lectiu Terra, Xavi Sarrià, Cristóbal 
Cuenca, Traficants de Sucre, Ibán Ramón, 
Ivan Colom Villar, Didac Botella, Conxa 
Mestres i AVV de Benimaclet 
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Ibán Ramón
Portada del número de març

www.ibanramon.com
facebook / ibanramongrafico
instagram / ibanramon
twitter / @ibanramon

Com vas començar? Des de molt jove 
feia cartells, dibuixava i maquetava fan-
zines i altres coses. Quan vaig voler ado-
nar-me’n em dedicava al disseny gràfic, 
abans inclús de començar a estudiar-lo. 
L’edició de fanzines em va portar a col·la-
borar amb impremtes, i després va arribar 
tot. Fotògraf no he volgut ser mai, no crec 
que ho siga, faig fotografies des de sem-
pre, de la mateixa manera que dibuixe i 
faig escultures. Forma part de l’àmbit 
personal, encara que faça exposicions de 
fotografia, mai faig fotos per encàrrec. 

Com descriuries el teu treball? No sabria 
fer-ho bé... Faig disseny editorial, d’iden-
titat i comunicació gràfica. També, em 
preocupe per les qüestions tipogràfiques i 
de tant en tant, faig ús de la il·lustració, 
els colors plans i vius, però no crec tindre 
un estil marcat, no m’interessa massa, pre-
ferisc reaccionar davant de cada encàrrec 
com crec que he de fer-ho. 

És possible arribar mitjançant un llen-
guatge senzill i abstracte al gran públic 
en la ciutat del “quant més sucre, més 
dolç”? La gent valora el que coneix i 
aprén ràpidament. El carrer és una gran 
escola de comunicació visual, si ensenyem 
bé, si el que es veu és bo, els ciutadans 
aprenen. El criteri i el bon gust s’eduquen, 
és qüestió d’un poc de temps. 

En les teues fotos, veiem l’empremta 
de l’humà en un paisatge que resisteix, 
com veus el futur? A curt termini, ni 
idea. A llarg termini, el món no és nostre, 
estem ací de pas. La natura és l’ama de tot. 

Al teu treball també veiem com fuges 
de la ciutat, buscant l’humà a la natura, 
per què? És una bona excusa per a viatjar 
lluny. Crec que va ser abans el desplaça-
ment que la fotografia. A més, en la na-
tura em trobe més fàcilment amb algunes 
coses que m’interessen contar, per ara. 

Un somni que no s’ha fet realitat. Que 
els cartells amb què entropesses per la ciu-
tat siguen de molta qualitat gràfica, com 
ocorre en algunes ciutats que visite, que 
de nou pugues sentir-te orgullós com a 
valencià del disseny produït per les ins-
titucions públiques. Ara hi ha casos con-
crets que estan bé, però no tots.
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Als teus retrats apareixen persones en 
actitud passiva en llocs poc còmodes, 
és així com hem d’enfrontar-nos a la 
nostra realitat? És un poc metafòric. La 
resistència és una actitud però la resilièn-
cia és una capacitat que no tots tenen, la 
natura sí. 

Quin paper té l’usuari en el teu treball? 
L’usuari és el que completa el treball, el 
que li dóna un sentit, sense ell no hi ha 
comunicació. Tot es fa per a afavorir eixa 
relació. L’usuari ho és tot.

Cinc treballs que hagueres escollit si no 
fores dissenyador. Qualsevol cosa diver-
tida: Actor de teatre, músic, guia turístic, 
llibrer o antiquari. 

Quin és el millor feedback que has re-
but amb el teu treball? El d’algunes per-
sones que no saben molt de disseny, ni et 
coneixen i et diuen que els ha alegrat molt 
veure els teus cartells pel carrer. 

Parla’ns de la portada per a la revista. 
“Movimiento de rotación” parla de les 
Falles com a centre de tot (és al que ens 
enfrontem cada mes de març), i de la res-
ta del món en relació amb la festa fallera 
amb això de #FallesUNESCO, etc. 

Com és una ciutat perfecta? No ho sé. A 
més, la perfecció em dóna un poc de por. 
Però està bé que les ciutats siguen cada 
vegada més per a les persones, per a la cul-
tura, per als xiquets i els joves i no tant per 
al desenvolupament de l’activitat de grans 
comerços en algunes zones concretes. A 
València li falta un poc de vida de barri, 
ja que hi ha alguns en què no s’ofereix res 
interessant. Els gestors públics tenen molt 
a fer en aquest sentit, deixar de mirar al 
centre contínuament. 

Falles innovadores o falles tradicionals? 
Falles de veritat. De les convencionals, 
algunes conserven la crítica al seu ADN. 
Les innovadores són per natura, crítiques. 
Crec que hi ha espai per a totes, el que 
és interessant és que tots trobem alguna 
que ens abellisca visitar, i que respectem 
a les altres. Quanta més varietat, millor i 
ací entren també les convencionals però 
el que és innovador hauria de ser més na-
tural en una cosa que pretén ser artística. 

Anar-se’n en Falles o quedar-se? Que-
dar-se a la plantà i veure alguna cosa in-
teressant. Si no t’interessa participar acti-
vament, és millor anar-se’n després per a 
tornar i veure la cremà. 

Si durant les Falles, la ciutat sencera 
es cremara, què salvaries de ta casa? I 
del teu estudi? De la meua casa, a més 
de la família, la meua col·lecció de papers 
vells; del meu estudi no crec que hi haja 
res indispensable, potser els treballs que 
conserve d’altres, no els meus. 

Pensant en la vinculació entre València 
com a espai físic i el disseny com una fe-
rramenta per a comunicar aquest espai, 
quines qualitats destacaries de la ciutat? 
La mesura, l’escala. Una de les premisses 
present en tot tipus de treball és l’escala 
humana, la relació, la proporció. Aques-
ta ciutat està en una relació de grandària 
amb les persones prou raonable. 

S’han llegit un fum de crítiques sobre 
els cartells de les Falles, què li diries a 
les persones que no han reaccionat bé 
amb els teus dissenys? Que si una perso-
na només espera del disseny la comoditat 
de reconéixer-se en el que és conegut, ni 
ho va a disfrutar, ni ho va a entendre mai. 
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elterra.org
facebook / terra.socialbar

Sovint, més vegades de les que desitja-
ríem, des dels moviments socials tendim 
a demonitzar algunes de les nostres tra-
dicions més representatives i singulars 
pel simple fet de ser un símbol adquirit, 
furtat per la força, amb nocturnitat i pre-
meditació, pels sectors més rancis de la 
dreta espanyola i espanyolista. Aquest, és 
el cas de les Falles valencianes, la nostra 
tradició festiva més arrelada popularment 
i més coneguda més enllà de les fronteres 
imposades. Com en molts altres casos, 
aquesta és una clara mostra de la nostra 

més absoluta ignorància i manca de cri-
teris històrics.

Afortunadament cada vegada som més les 
que estem treballant per aconseguir que 
les Falles tornen a ser algun dia allò que 
eren originàriament, les festes populars de 
totes nosaltres on els valors predominants 
eren la crítica al poder i l’exercici allibe-
rador de prendre els carrers per uns dies i 
purificar-nos d’allò que ja no ens serveix i 
no ens agrada. I, també, unes festes valen-
cianes (i, per tant, catalanes). Sense im-
posicions culturals espanyoles, masclistes, 
religioses i sanguinàries.

Evidentment, haurem de parlar-vos de les 
Falles Alternatives i Populars del Terra, 
que anem celebrant ja fa 16 anys al nos-
tre estimat Benimaclet. Amb modèstia i 
molt de treball, cada any hem anant fent 
més gran aquesta festa, convertint-nos en 
visita obligada per moltíssima gent d’ací 
i d’allà i sempre intentant promoure uns 
valors que contribuïsquen a transformar 
aquest país i aquesta societat que ens opri-
meix, trencant les baules de la cadena que 
ens esclavitza. Uns valors, doncs, verita-
blement fallers. Sense processons i sense 
bous. Amb llibertat.

Enguany, la nostra Falla, continuant amb 
la seua tradició crítica i combativa, es ti-
tularà: «15 anys alimentant i construint 
resistències. 15 anys enfonsant els vos-
tres vaixells», en referència al 15 aniver-
sari del nostre Centre Social i a totes les 
lluites que hem hagut de combatre durant 
aquests anys, amb especial èmfasi als mo-

Falles Alternatives i Populars
El Terra
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Falles Alternatives i Populars
12 i 16 de març
El Terra
C/ Baró de Sant Petrillo, 9
699 319 665

ments de corrupció i abusos de poder que 
hem viscut els darrers mesos.

A destacar, aquest any torna per segona 
vegada un projecte de Falla Infantil col·la-
borativa que ja estem treballant amb ta-
llers que impulsen grups de mares, pares, 
xiquetes i xiquets i el col·lectiu d’arquitec-
tes crítiques «Apeu de Carrer».

A més, com que la Falla gran del Terra 
també es realitza participativament amb la 
gent del barri, durant tot el mes de febrer 
i fins a l’11 de març estarem construint-la 
al Terra. Així que si voleu ajudar-nos, en-
vieu un correu a: falladelterra@gmail.com 
o passeu per allà i us informarem dels ho-
raris de treball.

Per últim, sols recordar que el pròxim 
12 de març realitzarem les tradicionals 
Paelles Populars i  que el 16 de Març, 
tindrem la vesprada carregada d’activitats 
infantils, amb jocs al carrer, Globotà, 
xocolatada i contacontes, concert d’As-
pencat en acústic, Sopar a la fresca i Cer-
cavila que finalitzarà al CSOA l’Horta 
amb la Cremà de la falla.

Com no, totes les activitats seran allà on 
nosaltres més còmodes ens trobem, al Ca-
rrer i amb vosaltres.

Col·lectiu Terra
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pinkintruder.com
info@pinkintruder.com

Foc en el desert
Benvingut Mr. Burning 

És ben conegut a València el gust per cre-
mar coses, per esforçar-se durant tot un 
any perquè tot quede reduït a cendres. 
Potser açò explique moltes coses del nos-
tre caràcter. Però elevar el foc a un ritu de 
purificació utilitzant l’art com a “excusa” 
no és patrimoni únic dels valencians. Són 
centenars les festivitats que amb major 
o menor similitud i contingut artístic es 
realitzen arreu del món.

El Burning Man és una d’elles. Consi-
derar-lo solament festival seria quedar-se 
amb la primera impressió que ofereixen 

les imatges que des del desert de Nevada 
ens arriben. La ciutat efímera Black Rock 
City és alguna cosa més. És un experi-
ment sociològic basat en principis com 
la no mercantilització (estan prohibides 
les marques i patrocinis a l’esdeveniment 
i, durant els deu dies que dura, la ciutat 
funciona sense diners ni bescanvis; tot 
ha de basar-se en l’economia del regal), 
l’autoexpressió radical, el no deixar em-
premta en el territori que s’ocupa durant 
més d’una setmana i així fins a deu prin-
cipis bàsics que tots els participants com-
pleixen. Perquè tots són participants, està 
prohibit ser espectador.

I així comença una aventura que esperem 
tinga un final feliç. Després de visitar el 
Burning Man l’any passat i no haver-nos 
recuperat encara de l’espectacle que és 
veure monuments enormes de fusta cre-
mant-se en mig del desert, vam decidir 
que calia intentar “plantar” en el desert.

Les dificultats són moltes, des de la viabi-
litat econòmica, ja que com que no es per-
meten patrocinadors tot ha de generar-se 
a través de la societat civil i el mecenatge 
(ja sabem que no és València precisament 
terra de mecenes artístics), fins a les di-
ficultats tècniques, ja que la peça deurà 
suportar vents de 100 milles per hora que 
esperem no es donen, però per raons de 
seguretat ens demanen estar preparats per 
a ells. Així com el mateix transport de 
la instal·lació en contenidor fins al port 
de San Francisco i la posterior tramesa 
i muntatge en el desert de Nevada amb 
temperatures que oscil·len diàriament en-
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tre els 0 i els 40 °C i tempestes de sorra 
constants.

I què anem a construir nosaltres allí? Com 
totes les sorpreses, encara no es pot con-
tar gaire del projecte, però sí que podem 
contar que estarà inspirat en les figures 
grotesques de la Llotja, el que podríem 
considerar la primera Falla de València. 
Figures que en el moment de la seua 
construcció van servir per a burlar-se del 
poder establert, del poder de l’Església i la 
seua censura. I va ser la societat civil qui 
va construir la Llotja i va fer ús de l’art 
per fer aquesta burla i aquesta crítica bo-
tant-se els postulats del que es considerava 
com a bona conducta. La societat civil pa-
gant a artistes perquè es burlaren dels seus 
dirigents. Pel que sembla, les Falles estan 
en el nostre ADN des de fa molt més del 
que nosaltres pensem.

Així i tot, el més important és obrir la 
porta, emprendre el camí. Les possibi-
litats d’intercanvi cultural i artístic amb 
altres festivitats i expressions culturals són 
infinites i enriquidores. Sols falta saber si 
ens quedarem en la foto protocol·lària i el 
benvingut Mr. Marshall o aquesta ciutat 
ja ha començat a madurar i és capaç de 
generar sinergies i aprofitar-les. I sobretot, 
de començar a creure’s i valorar el seu po-
tencial creatiu tan gran.

Esperem aconseguir-ho i veure foc en el 
desert, el nostre foc en el desert. 

Miguel Arraiz García
traducció: Marta Serna
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Totes les cançons parlen de tu
Xavi Sarrià

1977. Barcelona 
Obra publicada
Històries del paradís, 2009
Totes les cançons parlen de tu, 2014

Quan l’Ivan torna a València per en-
frontar-se a les seues ombres, recorda els 
dies d’aquell 1992 que li van canviar la 
vida. Els blocs de pisos entre descampats, 
recreatius i alqueries abandonades. Els 
amics del barri marcats per les frustra-
cions de les seues biografies. L’estètica i el 
llenguatge que usaven com a cuirassa. Les 
cançons gravades en cassets on es refugia-
ven. L’espiral de violència que els arrosse-
gava cap a un oceà d’incerteses. Les famí-
lies que patien els seus propis naufragis. 
El fràgil equilibri que es va trencar amb la 
mort inesperada.

Ambientada en un barri com el Benima-
clet dels anys noranta, Totes les cançons 
parlen de tu s’endinsa en les ferides que 
s’obren durant la vereda iniciàtica. Una 
novel·la amb una banda sonora que, des 
de Kortatu a Lluís Llach, ens parla de les 
vivències i les absències que ens han fet 
qui som.

Vols llegir-ne un fragment?

L’any 1992 la realitat canviava a marxes 
forçades. La caiguda del mur de Berlín i 
l’enfonsament de l’URSS s’havien carregat 
la parafernàlia bèl·lica de la Guerra Freda. 
Abatut el bloc de l’est, els dolents de les 
pel·lícules ja no serien els agents del KGB, 
sinó els sequaços de Saddam. El lliure 
mercat esdevenia l’única religió oficial i 
els EUA, el seu pontífex armat. La pro-
fecia neoliberal era clara: assistíem a la fi 
de la història. Els estats perdien poder en 
favor dels grans mercats i la uniformitza-
ció ens convertia en borregos clonats. Els 
xenòfobs es fregaven les mans. Les noves 
onades migratòries foren el boc expiato-
ri. Els atacs i les pallisses es multiplicaren 
arreu d’Europa. Les notícies que arriba-
ven de l’antiga RDA espantaven. A Ros-
tock, centenars de neonazis atacaven amb 
còctels Molotov un alberg d’asilats kurds 
davant de milers de veïns que aplaudien 
l’acció. Més a prop, a Madrid, la domini-
cana Lucrecia Pérez era la primera víctima 
dels racistes de l’estat. I a València, els 
d’Acción Radical reunien tres-cents neo-
nazis d’arreu d’Europa mentre reclutaven 
joves de barris com el meu.

Aquell era el món en què creixia. Incons-
cient encara dels seus perills, em falcava 
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Podeu trobar l’obra a
Llibreria La Traca
La Repartidora
Macondo

els auriculars del walkman i em submergia 
en els mosaics sonors de Public Enemy. La 
veu de Chuck D bramava Fight the Power 
mentre pelava pipes amb la boca als bancs 
plens de cors i lletres punxegudes que hi 
havia en un dels extrems del descampat. 
Era el nostre punt de trobada. La seua 
situació estratègica ens permetia observar 
l’esplanada que havia esdevingut el centre 
de la nova barriada des que la voràgine 
desenvolupista va encerclar l’antic poble 
que s’alçava allà. I de segur que aquell tros 
de terra havia estat una horta regada per 
una xarxa de séquies mil·lenàries, però ja 
no importava a ningú. Els Renault 4L, els 
Seat Ronda i els Ford Escort hi aparca-
ven caòticament, els gossos corrien lliures 
entre els espais que deixaven i els xiquets 
es conformaven amb quatre engrunsadors 
rovellats per a esbargir-se. Al voltant, els 
edificis del barri semblaven ruscos amb 
balcons esguitats de roba estesa i trastos 
apilats. Pisos de protecció oficial cons-
truïts a corre-cuita que s’alçaven escor-
tant la quotidianitat d’un entramat urbà 
improvisat als anys cinquanta, seixanta i 
setanta. Plaques amb les fletxes de Falange 
als portals, vespinos cavalcades per prin-
ceses amb xandall, un parell d’alqueries 
que resistien el setge sigil·lós de brutícia 
i malesa. Paisatges d’un barri enclavat als 
afores. Entre la perifèria i l’horta. Entre el 
soroll de la ciutat despersonalitzada i els 
ecos d’una tradició que es perdia a colp 
d’ignorància i ciment.
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Benimaclet Conta
benimacletconta.com

El CIM és el Centre Instructiu Musical de 
Benimaclet que es troba en l’encreuament 
dels carrers Baró de Sant Petrillo i Enric 
Navarro. Per a recuperar la seua història 
hem recollit els records del veïnat que mar-
quen l’evolució d’aquesta societat musical. 

Estava situat al carrer Providència, núme-
ro 3. Anys més tard, es va crear una escola 
de música per a socis i fills de socis ano-
menada, La Confianza. Al novembre de 
l’any 1909, amb motiu del nomenament 
del reverend Miguel Zaragozá Barber 
com a capellà i rector de l’església de la 
Nostra Senyora de l’Assumpció, un grup 
de músics i veïns del poble, van decidir 

obsequiar-li amb una serenata. Llavors 
s’agruparen sota la direcció de Mariano 
Baró Martínez i van celebrar la benvingu-
da del nou capellà.  

A principis de l’any 1910, el veí Francisco 
Bori Escuder va cedir un pis de la seua 
propietat al carrer València (actual Baró 
de Sant Petrillo) i els músics i socis van 
pagar el seu lloguer. José María Zaragossà 
es va oferir voluntàriament per a donar les 
classes de solfeig als primers alumnes. Al-
guns veïns recorden aquest lloc com a la 
cooperativa Los Patos. 

A partir de l’any 1911, sembla que el lo-
cal es va quedar xicotet i segons recorden, 
arran d’açò i d’algunes discrepàncies entre 
el director i alguns músics, el director va 
dimitir i es va produir una divisió que va 
donar origen a les dues bandes. Uns quants 
músics van decidir quedar-se amb el di-
rector, el qual va tindre un accident i es va 
quedar coix, rebent el malnom de La Pezu-
ña. Ell tenia bons músics, per la qual cosa 
des de l’altra banda van intentar captar-li 
alguns, per la qual cosa, a l’altra formació li 
van posar el nom de La Mano Negra.  

Anaven a la plaça de Bous a concursar per 
separat les dues bandes; hi havia anys que 
guanyava La Pezuña i altres que ho feia 
La Mano Negra. També recorden que hi 
havia un carnisser, Maselnet, de la banda 
de La Pezuña que es dedicava a guardar 
les ungles dels animals en sacs i que quan 
guanyava la seua banda, es dedicava a ti-
rar-les als contraris des d’un carro. 

La banda de La Pezuña feia una festa molt 
popular al gener per Sant Antoni a l’Er-
mita de Vera. Portaven a Sant Antoni des 

CIM
Centre Instructiu Musical
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Podreu trobar aquest lloc a
C/ Baró de Sant Petrillo, 14

de Bétera fins al Musical de Benimaclet, 
enfront del que és hui l’escola Bressol. 
Un any, portant al sant de nit, van per-
dre la seua carreta i van haver d’anar amb 
ciris pels camps fins a trobar-la. Les dues 
bandes buscaren en diferents moments 
apropar-se però no va ser fins a l’any 1932 
quan es va produir la fusió d’aquestes so-
cietats musicals en la Fiesta del Abrazo. 

La seua participació en els diversos cer-
tàmens i concursos ha sigut assídua, arri-
bant a competir en la seua època de màxi-
ma esplendor amb les bandes de Llíria i 
Vilanova de Castelló. També ha donat un 
gran impuls a l’escola, impartint-se classes 
a alumnes de totes les edats i comprenent 
tot tipus d’ensenyament musical. De tot 
açò es nodreixen la seua Banda, Banda Ju-
venil, Cor, Rondalla i Orquestra. 

Actualment, el CIM és un lloc actiu i ple 
de vida, amb una programació replena 
d’activitats relacionades amb la música i 
la cultura, on es mescla l’aire del passat de 
Benimaclet amb una brisa nova. Un bon 
eixample és el Magacim, un projecte en 
què els xiquets, utilitzant mitjans audiovi-
suals, creen una televisió on poder expres-
sar les seues inquietuds. 

Si caminant pels carrers de Benimaclet no 
saps on anar a prendre alguna cosa, pots 
tractar d’imaginar tota aquesta història al 
CIM, on encara es respira eixe aire passat. 

Alba Sanchis Peris
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
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Consulta ciutadana 
d’inversions

En la pàgina informaran dels projectes 
que pots votar i per a poder participar 
de forma electrònica, en primer lloc has 
d’inscriure’t i després omplir un formulari 
amb les teues dates. També es pot votar de 
forma presencial en les Juntes de Districte. 

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de 
Benimaclet pensem que és una aposta po-
sitiva poder participar en els pressupostos 
municipals, encara que la quantitat de set 
milions d’euros sembla insuficient i la for-
ma de treball no ha sigut molt eficaç. 

Desitgem que per al pressupost de l’any 
2017 siga superada aquesta quantitat i, 
sobretot, que es puguen començar a fer 
els treballs durant tot l’any. Les obres ne-
cessiten el seu temps i enguany els projec-
tes proposats han d’estar finalitzats el dia 
31 de desembre de 2016 i només podran 
començar a partir del mes d’abril o maig. 
D’aquesta manera, les obres són molt pe-
tites i no tenen un significat especial per 
als barris. Dels set milions a repartir entre 
els diferents barris de la ciutat de Valèn-
cia, a Benimaclet li han caigut 303.000 
euros. 

La nostra Associació ha treballat en totes 
les reunions d’aquesta comissió d’inver-
sions urbanístiques i per això pensem que 
la idea és bona però que necessita un can-
vi de les formes de treball i per descomp-
tat, un augment significatiu de la inversió.

Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet

Des de la Regidoria de Participació Ciu-
tadana es va llançar per primera vegada 
a València els Pressupostos Participatius 
perquè els veïns i veïnes de la ciutat ens 
involucrem en les decisions respecte al 
pressupost municipal destinat a la realit-
zació d’inversions als barris, creant comis-
sions de treball en les Juntes de Districte 
amb un calendari de reunions que ja han 
finalitzat. Ara ens queda la votació final 
ciutadana de les propostes validades pels 
tècnics de l’Ajuntament. 

Per a participar en la votació, podeu con-
sultar la pàgina web o acostar-se a la vos-
tra Junta de Districte per informar-vos. 
Cadascun de nosaltres tenim 3 vots però 
no podem votar a un projecte més d’una 
vegada sinó que hem de repartir els nos-
tres vots entre diferents propostes. 

Participa amb el teu vot!
22 febrer al 4 de març 
consulta.participa.valencia.es
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Cristóbal Cuenca, 79 anys

‘Tota una vida a Benimaclet’



BENIMACLET SONA

Qui sou? Som un grup de 9 joves amics, 
majoritàriament de Benimaclet, amb 
moltes ganes de crear i expressar allò que 
pensem d’una forma musical i artísti-
ca. Amb tot açò, volem arribar a la gent 
per transmetre’ls aquestes idees, tractar 
d’aconseguir que aquest públic gaudisca 
de la nostra música i reflexione amb les 
nostres lletres, per tal de crear una opinió 
crítica respecte a la realitat on vivim.

Quina és la vostra   història? El grup sor-
geix a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia 
allà pel 2011. A les diferents celebracions 
que es feien ens ajuntàvem alguns dels 
músics i preparàvem un parell de cançons. 
D’aquesta manera vam entrar en contacte 

6 xavals d’institut de diferents edats amb 
gustos musicals i un pensament crític 
amb molts nexes d’unió. Així, el primer 
concert com a Traficants de Sucre el vam 
fer durant una tancada que organitzarem 
estudiants de diversos instituts al Ferrer i 
Guàrdia arran de les actuacions policials 
repressives durant la “Primavera Valen-
ciana”. L’experiència va ser molt positi-
va i després de madurar la idea durant 
un estiu, Víctor (guitarra i veu) ens va 
comboiar per tirar endavant el projecte 
component les nostres pròpies cançons. 
Durant els següents mesos acabàrem de 
tancar la formació, vam començar a tre-
ballar en les nostres 4 primeres cançons, 
férem el nostre primer pas per un estu-
di a València i en agost el nostre primer 
concert a l’Atzúbia, ja amb temes propis. 
A partir d’eixe moment hem anat sumant 
concerts arreu del País Valencià, guanyant 
diferents concursos de bandes joves que 
ens han suposat un gran impuls, i com-
partint escenari amb grups del nivell de 
La Gossa Sorda, Aspencat, Los Chikos del 
Maíz... Ara estem immersos en la gravació 
del nostre primer disc.

I el vostre nom? Tot va eixir entre bro-
mes durant un pati, a l’institut, de forma 
espontània. Ara bé, li hem volgut donar 
sentit a aquest nom, fent referència a un 
llibre d’Estellés (“Llibre de meravelles”) 
on es parla del tràfic de sucre durant la 
postguerra, un període de misèria i des-
proveïment. Per fer una mena de paral·le-
lisme, nosaltres volem representar aquest 
moviment alternatiu a València, que ha 
anat a poc a poc recuperant la nostra cul-
tura a expenses dels qui ens governen, que 
mai ens han posat les coses fàcils. Hem 
anat conquerint espais granet a granet. 
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Traficants de Sucre

traficantsdesucre.bandcamp.com
facebook / traficantsdesucre
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Per tant, ens sentim part d’un poble que 
reivindica el seu moment i la necessitat de 
recuperar la dignitat perduda durant tots 
aquests anys.

Com ha estat la vostra experiència al 
Festimaclet? La resposta és un “UAU!” 
amb majúscules. En primer lloc, l’opor-
tunitat de tocar a la plaça del teu poble a 
una festa com l’Arribada del Moro Maclet 
és ja de per si increïble. Molts de nosaltres 
hem crescut amb el Carnestoltes, acudint 
a la cercavila i cridant la proclama any 
rere any. L’experiència que ha suposat per 
nosaltres tancar una nit tan màgica com 
aquesta és indescriptible. A més, el fet de 
recuperar la plaça com a espai de tots i 
la resposta que vam rebre ho fan enca-
ra més especial, realment no esperàvem 
tanta gent. Potser, la nota negativa va ser 
aquesta, l’excés de gent: com a músics era 
una nit d’aquestes per botar de l’escenari 
però des de baix la massificació resultava 
una mica aclaparadora. Tot i això, com 
espectadors l’experiència va ser també 
molt positiva, tant Pepet i Marieta com 
Skatuttipresto són dos grups que conta-
gien molta eufòria i vam gaudir de valent. 

De què parlen les vostres lletres? La 
temàtica de les nostres cançons és variada 
però procurem que el fil conductor de tot 
el que escrivim siga la consciència. Parlem 
del que parlem, tractem d’abordar l’en-
frontament amb el full en blanc des d’una 
perspectiva reflexiva i crítica. De la ma-
teixa manera que no es pot viure en l’apo-
liticisme tampoc es pot escriure evitant 
posicionar-se; nosaltres fem música polí-
tica, sempre ho hem dit, i entenem que és 
l’única manera possible de fer música. No 
es tracta només del contingut social que 

es pot trobar a les lletres, quan escrivim al 
voltant d’un tema que no és directament 
polític sempre fem abans la reflexió dels 
valors que hi volem transmetre. En defi-
nitiva, entenem que abans d’escriure, per 
exemple, una de tantes cançons d’amor, 
cal ser conscient dels valors que van asso-
ciats i les implicacions que aquests tenen.

Quina fou la vostra primera cançó? La 
nostra primera cançó va ser “Rates de Be-
nimaclet”, o “Rates” com l’anomenem de 
vegades. Parla del moment en què tornes 
a Benimaclet després d’una nit de festa, 
mentre el poble comença a despertar, els 
treballadors marxen cap al primer torn...
Combina l’eufòria del moment amb re-
flexions noctàmbules al voltant de la 
societat. Curiosament, la lletra no va ser 
idea nostra, sinó d’un bon amic que for-
mava part del grup en els inicis i que amb 
la seua aportació ens va donar la primera 
empenta.

Plans de futur? El nostre primer disc, 
“Cicatrius fetes tatuatge” està prop de 
veure la llum i tenim moltes ganes de fer-
lo rodar per tot arreu. Hem dedicat molt 
de temps i moltes energies en el projecte, 
però realment, ens ha encantat fer-ho: 
quan els esforços són tan dolços sempre 
compensen. Ara estem preparant un di-
recte ple d’energia amb les noves cançons 
i nous arranjaments amb què pretenem 
contagiar tothom i enganxar-los al sucre.

foto: Salva Alfonso
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Pròxims concerts
4 de març - U. Miguel Hernández d’Elx 
3 d’abril - KÇALLA Rock Festival 
15 d’abril - El Puig 
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Tofu a la taronja
¡Saboréame!

Dificultat Fàcil
Temps 2,5 hores
Nombre de comensals 4

Ingredients
- 400 grams de tofu ferm
- 1 cullerada de comins
- 1 cullerada de pebre roig dolç
- 2 cullerades de cúrcuma
- Sal i pebre mòlt (al gust)
- El suc de 2 taronges
- Oli d’oliva verge de 1a pressió en fred

¡Saboréame!
Av/ Primat Reig, 121
Dl-Ds 13:30-16:30h Dv-Ds 21-00h
96 004 67 48
facebook / saboreame.info

¡Saboréame! és una associació sense ànim 
de lucre amb un grup sòlid de socis actius. 
Els seus objectius, a grans trets, són dos: 
L’alimentació conscient i el creixement 
personal. 

El tofu es prepara mitjançant la coagu-
lació de l’anomenada llet de soja en un 
procés molt semblant a la producció de 
formatge. De fet, té una textura ferma i 
un color blanc crema, similar a ell. És un 
producte baix en calories amb quantitats 
relativament grans de proteïnes i molt poc 
greix. El seu origen és oriental però ja es 
comercialitza en molts mercats. Recoma-
nem comprar-lo ecològic, no transgènic. 
No té gaire gust per si sols però admet fà-
cilment qualsevol aroma que se li afegisca, 
donant-li amb facilitat sabors originals.

Hem triat adobar-lo amb taronja valen-
ciana, fent d’aquest plat un sabor familiar.

Pas 1 Mesclem tots els ingredients menys 
el tofu per fer un adob en un bol gran.

Pas 2 Tallem el tofu a tires i les col·lo-
quem en l’adob, deixant-les en adob du-
rant 2 hores.

Pas 3 Passat aquest temps les passem per 
farina de dacsa o de cigrons i les fregim en 
abundant oli. Les retirem a una font amb 
paper adsorbent per eliminar-ne l’oli so-
brant i ja estan llestes per muntar el plat.

Pas 4 Se serveixen dues o tres tires de tofu 
a la taronja acompanyades d’una bona 
amanida feta a base de vegetals de tempo-
rada de l’Horta Valenciana.
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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De què tracta l’obra? L’obra és una revi-
sió molt lliure del mite de Frankenstein 
i de com els personatges volen reviscolar 
un ésser inert i com tot es va embolicant 
cada vegada més.

Com va sorgir la idea d’escriure aquesta 
obra? Volíem estrenar el nostre segon es-
pectacle infantil a la darrera edició d’Expo 
Jove i enguany el tema central era la cièn-
cia. Així doncs, la història de Frankens-
tein ens semblava molt adient, atractiva i 
teatral.

Parla’ns dels personatges. Els personat-
ges són: Anacleto Anastasio Martínez Von 
Frankenstein, un científic prou estrafolari i 
trompellot, rebesnét del famós Victor von 
Frankenstein; la seua tia Igora, que l’aju-
da i que, en realitat, és el vertader geni; i 
l’oncle Anacardo, marit difunt d’Igora que 
podríem dir que pateix una estranya trans-
formació. Ah! I la gallina Margarita!

Quina és l’escena més divertida, especta-
cular i impactant de l’obra? Si haguérem 
de triar-ne una, triaria el moment en el 
qual la criatura reviscola.

Quines analogies i diferències hi ha 
entre el vostre muntatge i la novel·la 
de Mary Shelley? El cognom Frankens-
tein sempre està present. També el fet que 
reviscolem un mort; bé, a dos. I que l’ex-
periment se’ls escapa de les mans. Tota la 
resta és diferent.

Quines són les frases clau de l’obra? “El 
antídoto para completar la fórmula del 
doctor Frankenstein se encuentra en su 
laboratorio de Alemania. La que se cono-
ce hasta ahora, sólo es temporal”.

Pel que fa al procés de producció, quina 
ha estat la dificultat més gran que heu 
superat? Haver d’ocupar-se de tot. Escriu-
re, interpretar, promocionar l’obra, elabo-
rar l’escenografia, triar el vestuari, selec-
cionar la música i els tècnics de so, dirigir 
les coreografies, dirigir l’obra… Val a dir, 
però, que en aquest últim apartat ens ha 
donat un cop de mà molt important -com 
sempre!- el nostre amic Martin Crespo. Al 
cap i a la fi, el que és més complicat és au-
togestionar-se el muntatge sense cap ajuda.

La criatura del doctor 
Frankenstein
Públic familiar

20 

facebook / La-Pina-Submarina
lapinasubmarina.com
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Per què no ens podem perdre aquesta 
obra? Home, sí que podeu! Però aquesta 
obra recorre moltes emocions: la tendre-
sa, la por, el riure i es pot gaudir pràcti-
cament tocant els actors, una experiència 
que agraeix el públic. També està reco-
manada per a adults perquè als nostres 
espectacles l’humor “gamberro” sempre 
hi és present.

Quins valors transmet l’obra? Quan fem 
un muntatge mai pensem “a priori” en 
els valors que podem transmetre; surten 
d’una manera espontània. Desdramatitzar 
la mort, empatitzar amb les persones que 
són diferents de nosaltres, descobrir la de-
licadesa i la humanitat que pot haver-hi en 
allò monstruós i la bonica història d’amor 
entre els dos protagonistes que traspassa 
els límits de la vida, són algunes de les 
reflexions que podem extreure de l’obra.

Hauríem de tenir por? Tota l’obra està 
filtrada amb molt d’humor. Fins i tot, el 
monstre podria tenir més motius per tenir 
por que nosaltres. Tanmateix, cada perso-
na és un món i els xiquets són imprevisi-
bles. En tot cas, pensem que enfrontar-se 
a les pors mitjançant l’humor i el teatre és 
una bona elecció.
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La criatura del doctor Frankenstein
Dg 13 - 18h  
5€ - Xiquetes i xiquets
7€ - Adults
La Pina Submarina
C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra

Reserves a
lapinasubmarina@gmail.com 
697 846 153
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Meditació i viatge sonor

Impartit per Nel·lo Royner 
Escuela Meme 
Dilluns 18:30 a 20h - 20€/mes
neloroyner279@gmail.com
685 853 053

Al nostre interior hi ha silenci i so habi-
tant-nos i acompanyant-nos allà on anem 
i és elecció nostra el ser o no conscients. 
Prestem poca o cap atenció al silenci inte-
rior i el nostre so mental de vegades ens 
sobrepassa. Amb aquest taller, pretenem 
generar un espai on escoltar el teu silen-
ci i on diferenciar el soroll mental del so 
interior que és la clau a qui realment ets.

L’objectiu és despertar i desenvolupar 
nous nivells de consciència i comprensió 
del funcionament del teu cos i la teua 
ment. Açò t’ajudarà en el dia a dia, apre-
nent a viure més el moment present, sent 
conscient de com ment i cos solen anar 
per separat i aprenent que vagen junts. Et 
permetrà generar un estat de relaxació i 
serenitat a través de la meditació, l’escolta 
de música i el so de la teua veu, que dis-
minuirà el nivell d’estrés. Allà on dirigim 

la nostra atenció va la nostra ment. És 
per això que el taller es divideix en qua-
tre parts, sent la base, l’autoobservació i 
el desenvolupament de l’escolta interior. 

Primer fem un recorregut pel nostre cos a 
través de moviments articulars observant 
les sensacions físiques que recorren el 
nostre ésser i que estan sorgint i desapa-
reixent. Després, ens centrem en la nostra 
respiració, treballant l’atenció i concen-
tració a través de l’observació de la respi-
ració natural. Aprenem a observar la nos-
tra realitat de l’ací i l’ara tal com és. No tal 
qual ens agradaria que fóra o tal qual ens 
han dit que és o hauria de ser. Tant amb 
l’observació de les sensacions físiques, 
com amb l’observació de la respiració, co-
mencem a observar també la nostra ment 
i els continguts mentals aprenent sobre el 
seu funcionament. Els pensaments, com 
també les sensacions, estan sorgint i des-
apareixent i, si ens limitem a observar-los 
sense fer-nos partícips, igual que venen 
se’n van. Amb la pràctica de la meditació 
ho comprovem gràcies a la nostra expe-
riència pròpia. La següent part, consisteix 
en un viatge sonor a través de la veu i dife-
rents instruments musicals on es treballa 
l’escolta activa. L’atenció es dirigeix cap al 
nostre interior i cap a les sensacions que 
sorgiran. Per últim, a través de la veu i de 
la respiració parem atenció al nostre alé 
creador i generador de vida, deixant que 
el so que ens habita recórrega el nostre cos 
i fluïsca cap a l’exterior.

traducció: Marta Serna



 23ART AL CARRER

Urban Interactive Art 
#8 Revista febrer

Ix al carrer i troba una diferent cada mes. Participa!

+ art + barri + carrer
facebook / BenimacletArtalCarrer
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Jo sóc l’artista 
fallera i ara estic 
acabant... 

L’ E _T R _ C T_ _ A

Enguany hem fet un 
animal basat en la 
geometria i és més 
alt que els edificis! 
Si uneixes els punts, 
descobriràs un...

G  _  T  

I jo m’encarregue del 
menjar!
Hui, vaig a fer el plat 
valencià per excel·lència, 
la... 
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cosa. 
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

8:30 Meditación Samadhi
9:00 Sadhana diaria de yoga Centre Mompó -
9:25 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 Pilates (5 horarios diferentes) Centre Mompó -
10:00 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
10:00 Qigong shen yi -
10:15 Memoria y agilidad mental Centre Mompó -
10:30 Pilates Samadhi
11:00 Pilates terapéutico Centre Mompó -
11:00 Sevillanas Iniciación (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
11:00 Xinyi/Bagua (Kungfu) shen yi -
11:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 Fusionart 15€/mes
11:30 danza contemporánea Pina submarina 25€/mes
11:35 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
12:00 Sanda xa MMA shen yi -
12:00 "Danza-Canto” Libre expresión + Info 622649285 Fusionart 20€/mes
13:45 Pilates Pina submarina 15€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:00 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
16:25 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:30 Chen Taiji shen yi -
17:00 Grupo Desdoblamiento del Tiempo Samadhi
17:00 "Italiano" (Nivel 1) + Info: 657 787 793 Fusionart 20€/mes
17:15 Yoga terapéutico Centre Mompó -
17:30 Pre-danza (3-6 años) Rocio Giner 29€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
18:00 "Forró" (Salsa Brasileña) + Info: 633 652 647 Fusionart 15€/mes
18:30 Meditación y Viaje Sonoro Escuela Meme 20€/mes
18:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:30 danza contemporánea Pina submarina 30€/mes
18:35 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 Hatha yoga Centre Mompó -
19:00 Literatura Catalana Escuela Meme

Dilluns
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19:30 Sevillanas Iniciación (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Toque Zen (terapia de Suzanne Powell) Saboréame
19:30 Old Skool Workout shen yi -
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes
20:00 Tai Chi Samadhi
20:00 Flamenco (con música en vivo) Pina submarina 30€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó -
20:30 Sevillanas Medio (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
20:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
21:00 "Taller de Teatro…"(Nivel 1) +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
9:00 Sadhana diaria de yoga Centre Mompó -
9:30 Yoga dinámico Samadhi
10:00 Yoga (3 tipos) Centre Mompó -
10:00 Chen Taiji shen yi -
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
11:00 danza oriental Pina submarina 23€/mes
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 Fusionart 20€/mes
11:30 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
12:00 Yoga de la risa Centre Mompó -
12:00 Hatha yoga Centre Mompó -
12:00 Yoga dinámico Samadhi
12:00 "Aerobic Latino" + Info: 673 702 880 (Maia) Fusionart 20€/mes
12:30 Shaolin KungFu shen yi -
16:30 Xinyi/Bagua (Kungfu) shen yi -
17:15 "Yoga Para Niñ@S" + Info: 620 22 1847 Fusionart 15€/mes
17:30 Grabado y Estampación escuela meme 40€/mes
17:30 Urban dance (7 a 12 años) (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
17:30 Pilates Samadhi
17:45 Hatha yoga Centre Mompó -
18:00 Albañilería escuela meme 25€/mes
18:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
18:00 Sanda xa MMA shen yi -
18:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 849 Fusionart 13€/mes
18:30 Pilates Centre Mompó -

Dimarts
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18:30 Urban dance (jóvenes y adultos) (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:30 Guitarra iniciación (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:30 Lindy hop y swing Pina submarina 30€/mes
19:00 Valenciá, Nivel Elemental escuela meme 35€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi
19:00 "Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes
19:30 Pilates Centre Mompó -
19:30 Chen Taiji shen yi -
20:00 Flamenco iniciación-medio Rocio Giner 29€/mes
20:00 danza Tribal clásica (ATS) Pina submarina 30€/mes
20:30 Pilates Centre Mompó -
20:30 Forró escuela meme 20€/mes
20:30 Tuishou (Taiji) shen yi -
20:30 Yoga dinámico Samadhi
21:00 Sevillanas Iniciación (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
21:00 "Taller de Teatro…"(Nivel 1) +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes

8:30 Meditación Samadhi
9:00 Sadhana diaria de yoga Centre Mompó -
9:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
9:25 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:30 Pilates Pina submarina 15€/mes
10:00 Pilates (5 horarios diferentes) Centre Mompó -
10:00 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
10:00 Qigong shen yi -
10:30 Pilates Samadhi
10:30 Danza Tribal vintage sexy Style (iniciación) Pina submarina 20€/mes
11:00 Pilates terapéutico Centre Mompó -
11:00 Xinyi/Bagua (Kungfu) shen yi -
11:00 "Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 Fusionart 15€/mes
11:25 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:30 Danza contact Pina submarina 25€/mes
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
12:00 Sanda xa MMA shen yi -
12:00 "Danza Tribal" + Info 680 272 816 (Sarabel) Fusionart 20€/mes
13:45 Zumba Pina submarina 15€/mes

Dimecres
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15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:30 Chen Taiji shen yi -
16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó -
17:30 Guitarra iniciación (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
17:30 Danza Oriental Samadhi
17:30 "Tango Argentino" + Info: 673 702 880 Fusionart 15€/mes
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Danza clásica (6-9 años) Rocio Giner 29€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra
18:00 Makers Shop Talk! 5€  aaaa
18:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:30 Yoga Pina submarina 15€/mes
18:30 "Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal. escuela meme 20€/mes
19:00 Hatha yoga Centre Mompó -
19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 Qi Qong Samadhi
19:00 "Capoeira Angola" Info: 686 732 165 Fusionart 30€/mes
19:30 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Old Skool Workout shen yi -
19:45 Ritmos Latinos Rocio Giner 29€/mes
20:00 Danza Oriental/africana escuela meme 25€/mes
20:00 Sevillanas Pina submarina 25€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó -
20:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi
21:00 Pilates Rocio Giner 29€/mes
21:00 Lindy hop y swing Pina submarina 30€/mes
21:00 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 25€/mes

9:00 Sadhana diaria de yoga Centre Mompó -
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Samadhi
10:00 Yoga (3 tipos) Centre Mompó -
10:00 Yoga terapéutico Centre Mompó -
10:00 Chen Taiji shen yi -
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes

Dijous
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10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 Fusionart 20€/mes
11:30 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 Hatha yoga Centre Mompó -
12:00 Yoga dinámico Samadhi
12:00 "Aerobic Latino" + Info: 673 702 880 (Maia) Fusionart 20€/mes
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras 30€/mes
12:30 Shaolin KungFu shen yi -
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
16:30 Xinyi/Bagua (Kungfu) shen yi -
17:30 Pilates Samadhi
17:45 Hatha yoga Centre Mompó -
18:00 Esparto escuela meme 10€/mes
18:00 Carpintería escuela meme 25€/mes
18:00 Sevillanas y flamenco infantil (6-9años) Rocio Giner 29€/mes
18:00 Yoga Rocio Giner 29€/mes
18:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
18:00 Sanda xa MMA shen yi -
18:00 "Taller de Dibujo y Pintura" +Info: 606 687 503 Fusionart 15-20€/mes
18:10 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:15 Kids&stories: Juegos y libros en inglés Talk! 5€aaaaa
18:30 Pilates (3 horarios diferentes) Centre Mompó -
18:30 Yoga Acro y vuelo terapeutico Pina submarina 28€/mes
19:00 Kundalini yoga Centre Mompó -
19:00 Poesía básico/medio escuela meme 15€/mes
19:00 Valenciá, Nivel Elemental escuela meme 35€/mes
19:00 Flamenco Iniciación II (5 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:00 Bailes de salón Rocio Giner 29€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi
19:30 Chen Taiji shen yi -
20:00 Danza Oriental Rocio Giner 37€/mes
20:00 Danza Tribal vintage sexy Style (medio) Pina submarina 30€/mes
20:30 Yoga de la risa Centre Mompó -
20:30 Flamenco Iniciación (6 horarios) Rocio Giner 29€/mes
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20:30 Tuishou (Taiji) shen yi -
20:30 Yoga dinámico Samadhi

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
8:30 Meditación Samadhi
9:00 Sadhana diaria de yoga Centre Mompó -
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Zumba Pina submarina 15€/mes
10:30 Pilates Samadhi
10:30 Pilates Pina submarina 15€/mes
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
16:30 Chen Taiji shen yi -
17:00 Movimiento expresivo y armonización Samadhi
17:30 Urban dance (7 a 12 años) (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
17:30 Bollywood Pina submarina 25€/mes
18:00 Escritura creativa escuela meme 15€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
18:30 Urban dance (jóvenes y adultos) (2 horarios) Rocio Giner 29€/mes
18:30 Meditación y yoga tibetano Samadhi
19:30 Sevillanas Medio con Mantón (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
19:30 Bollywood Rocio Giner 29€/mes
19:30 Old Skool Workout shen yi -
19:30 danza Tribal clásica (ATS) Pina submarina 30€/més
20:00 Cubba Centre Mompó -
20:15 Tube Chats: videos y charla en inglés Talk! 5€ostaza
20:30 Sevillanas Medio con Castañuelas (3 horarios) Rocio Giner 29€/mes
20:30 Chi Kung Rocio Giner 29€/mes
20:30 Danza Tribal vintage sexy Style (iniciación) Pina submarina 20€/mes

10:00 Yoga Pina submarina 15€/mes
11:00 Electricidad doméstica escuela meme 20€/mes
11:00 Electricidad industrial escuela meme 30€/mes
11:00 Grabado y Estampación escuela meme 40€/mes
11:00 Danza Tribal Fusión (avanzado) Pina submarina 25€/mes
12:30 Teatro para niños Pina submarina 15€/mes
13:30 masaje thailandés Pina submarina -

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

Divendres
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Al-Paladar
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CIM Benimaclet
Chico Ostra
Club de los Poetas
La Comanda
Crit i Nit
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Esperanzarecicla 
Fusionart
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Kaf Café
London
La Ola Fresca
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Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic!  
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà) 
EMT 10, 12, 70, 89 i 90

As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet
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Expo ilustraciones   "serendipia" de Nanu Cabe Itamora -
9:00 Sadhana de yoga Centre Mompó 40€
11:00 clase abierta de danza oriental Pina Submarina

19:00 Los martes en inglés con "Pick a monkey" Chico Ostra

20:00 Triv i Nit Crit i Nit +1€
20:00 Mini.Concert n.º 28 – Percussió TMJ

20:00 Trilogia-Recital Poetico po David Tortosa y Rene Albino Club de los Poetas 3€
20:00 clase abierta de danza Tribal ATS Pina Submarina

20:00 Cocktail Day (hasta 1:30h) London -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:00 Degustación comida japonesa Tulsa 3€

10:30 clase abierta de Tribal vintage sexy Pina Submarina

17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra

19:00 happy hour rock island

20:00 presentacion del poemario de Charly Efe "Los Elegidos" Kaf Café -
20:00 Mini.Concert n.º 29 – Flautes TMJ
20:00 Ginclub (hasta 1:30h) London -
21:00 Vidi en acustico canción de autor Kaf Café -
21:00 Degustación mexicana Tulsa 3€
21:30 Carlos Carrasco & Antonio: Canciones de viaje Crit i Nit

22:30 Hot water. Blues & country de salón La Gramola

10:00 Clase abierta de yoga 3 Tipos (reserva 961132051) Centre Mompó

18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

19:00 happy hour rock island

20:00 Mini.Concert n.º 30 – Xelos i Contrabaixos TMJ

20:00 Speak English! La Ola Fresca 5€taza
20:00 London Chatterbox London 4€

Dimarts 1
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 1-3 OCTUBRE

20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Degustación cerveza artesana. Tercio y tapa 3,50 € Chico Ostra 3,50€
21:30 Cinema en Valencià: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? CIM

22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

23:00 Nowhere men, tributo a los Beatles London -

Bekaj Artesania Teatre llueRNa

17:30 Iniciación a las agujas circulares (mat. no incl.) Al Sol, a mano 10€
18:00 Recital – Cambra TMJ

18:30 Café filosófico Saboréame Saboréame 4€
19:30 Charla-taller Creatividad Erótica Alegre Conchita 5€
19:30 Recital – Solistes TMJ

20:00 Lart de Glauc. Amb Abraham Rivas Teatre llueRNa 7€
20:00 "Me Mira" de Caropaz Pilpinto.TeatroCuerpoWAYRA Club De los Poetas 3€
21:00 Nera Delgado y Luis Carillo poemas y canciones Kaf Café -
21:00 Les Nits de Al-Paladar Al-Paladar 12-15€
21:30 Gala de Magia Grupo de mágicos magos que nos sorpren...Fusionart

22:30 XVI Aniversario Tulsa en 16 Toneladas: Thee Vertigos y Fogbound 16 Toneladas -

Bekaj Artesania Teatre llueRNa

10:00 Relaciones de afecto y amistad Samadhi 30€
11:00 Taller de leches y quesos veganos con Alejandra Schvartz La Comanda 15€
11:00 Taller Amigurumi con Asarve Artesanias: Fallerita (mat. incl.) Al Sol, a mano 20€
15:30 inicio del Curso de Quiromasaje Centre Mompó 850€
17:00 maratón de escritura Saboréame 5€
17:00 Taller de Mindfulness Samadhi 20€
17:30 Bestiario Animato. Cía. Lluvia Horizontal Teatro Círculo 7-5€
18:00 Bocadillos y Viñetas. Cia. Impronenas Teatre llueRNa 5-7€
18:00 "Speak English and have fun! Level: A2/B1. Pina Submarina +1,5
19:00 Concert d'Hivern CIM

19:30 Bestiario Animato. Cía. Lluvia Horizontal Teatro Círculo 7-5€

Divendres 4
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Dimecres 10

Dijous 11

36   AGENDA

exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

20:00 "Me Mira" de Caropaz Pilpinto.TeatroCuerpoWAYRA Club De los Poetas 3€
20:00 danza oriental tribal en directo Pina Submarina +1,5
20:00 XVI ANIVERSARIO TULSA Tulsa -
21:00 Mollusque. Piano, contrabajo y voz en frances Kaf Café -
21:00 Les Nits de Al-Paladar Al-Paladar 12-15€
21:30 Concierto: “Iván Serrano" (Rumba, Reggae, Cumbia). Fusionart

23:30 DJ: DragónYouTube (Rumba, Reggae, Cumbia). Fusionart

Bekaj Artesania Teatre llueRNa

10:00 Inicio del curso de kinesiología (reserva 961132051) Centre Mompó 132€
11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca 10€
11:00 Taller de Cuentacuentos vol.1 Pina Submarina 15€
12:00 Bocadillos y Viñetas. Cia. Impronenas Teatre llueRNa 5-7€
12:00 Bestiario Animato. Cía. Lluvia Horizontal Teatro Círculo 7-5€
17:30 Bestiario Animato. Cía. Lluvia Horizontal Teatro Círculo 7-5€
18:00 Bocadillos y Viñetas. Cia. Impronenas Teatre llueRNa 5-7€
18:00 Teatro para Bebés “glu glu glu” Pina Submarina 5-7€
18:00 Contact & Estatic dance - Jam Session Samadhi 10€
18:30 Segunda ukedada del Club Ukelele Valencia Chico Ostra -
19:30 Midnight Swim. Dúo acústico, versiones de blues, jazz y soulLa Gramola

20:00 Happy Hour de vino y brusquetas La Bufala -
20:00 Aperitiamo: aperitivo italiano con buffet libre La Pentola -
21:00 1º Concierto: L'horta Soul: (Funk/Rap/Reggae) Fusionart

21:40 2º Concierto: Sistah Morning (Roots/Reggae/Dub)+DJ: Baay Fusionart

23:30 DJ: Baay Selectah (Session Nuh Roots & Dub). Fusionart

19:00 Estreno documental La Ceramo en M. Nacional CerámicaM.  de  Cerámica

19:30 Toque Zen (terapia de Suzanne Powell) Saboréame

20:00 classe de ball flamenc Crit i Nit

20:00 Mini.Concert n.º 31 – Banda TMJ

20:00 Encuentro de Malabaristas y Aprendices+Info 697800774 Fusionart

Diumenge 6

Dilluns 7
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Dimarts 9

20:00 Trivial Tulsa -
20:30 al vaivén de mi carreta. El Paris Dakar Kaf Café -
21:30 Valencia Batega. Entre dues amigues Kaf Café -
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -

19:00 Los martes en inglés con "Pick a monkey" Chico Ostra

19:00 happy hour rock island

19:15 Taller de masaje (reserva: 961132051) Centre Mompó 10€
20:00 Triv i Nit Crit i Nit +1€
20:00 Mini.Concert n.º 32 – Metalls TMJ

20:00 Cocktail Day (hasta 1:30h) London -
21:00 Degustación comida japonesa Tulsa 3€

15:30 Clase abierta de pilates (961132051) Centre Mompó

17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra

19:00 happy hour rock island

20:00 Mini.Concert n.º 33 – Combos i Conjunts TMJ

20:00 Ginclub (hasta 1:30h) London -
20:30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola 3€ 
21:00 noche de piano con Sayuri Akimoto Kaf Café -
21:00 Degustación comida india Tulsa 3€
21:30 Curro Crit i Nit

21:30 Documental: "Esto lo cambia todo" de Naomi Klein CIM

18:00 El receptaire: intercanvi de receptes La Comanda

18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

19:00 Clase abierta de kundalini yoga (reserva 961132051) Centre Mompó

19:00 happy hour rock island

20:00 Recital – Solistes TMJ

20:00 Speak English! La Ola Fresca 5€    a

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10
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38   AGENDA

exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

20:00 London Chatterbox London 4€
20:30 Tapas pascueras 1,10 € Chico Ostra 1,10€
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

23:00 Los Guapos London -

17:30 Taller Macaramé con Ana Trillo: Macetero (mat. no incl.) Al Sol, a mano 10€
18:00 Recital – Cambra TMJ

19:30 Charla-taller Comunicacion en pareja Alegre Conchita 5€
19:30 Recital – Solistes TMJ

20:00 presentacio libro de relatos"cuentos interiores" de A.Martinez Kaf Café -
20:00 Pimentó Show. Cia. Ma Elles Teatre llueRNa 7€
20:30 Inauguración exposición "Ilustrando mundos", de Agarra Chico Ostra gratuito
21:00 Guitarras de Jazz con Carlos Gonzalvez y Juan Alegre Kaf Café -
21:00 Les Nits de Al-Paladar Al-Paladar 12-15€
21:30 “Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral + invitad@s).Fusionart

11:00 Iniciación al ganchillo con trapillo (mat. incl.) Al Sol, a mano 20€
12:00 Plantà de falla Terra -
13:00 Tradicionals paelles al carrer + AODj's Terra -
18:00 Contes. Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5-7€
19:30 lectura de relatos y poemas del colectivo Valencia escribe Kaf Café -
19:30 clase abierta Lindy hop y bailar Pina Submarina +1,5
20:00 34ª Feria De Diseño Independiente (Especial San Valentín)Fusionart

20:00 Trilogia-Recital Poetico po David Tortosa y Rene Albino Club de Los Poetas 3€
20:00 Acustico de León de Pelea Tulsa 4€ 
21:00 Tamsin y Elio acustico Kaf Café -
21:00 Les Nits de Al-Paladar Al-Paladar 12-15€
21:00 Micro Abierto Y Jam Session (Todos Los Estilos) Fusionart

23:00 “Sorteo” Nº 1€. (Más De 20 Artesanías En Un Solo Premio) Fusionart 1€
23:30 DJ: DragónYouTube (Música De Películas). Fusionart

Divendres 11

Dissabte 12



 10-15 MARÇ

10:00 Taller de yoga: serie 1ª (reserva 961132051) Centre Mompó 15€
10:00 mediación artística para mujeres Escuela Meme 15€
11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 Contes. Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5-7€
13:00 Brunch. Buffet libre Chico Ostra 6€
18:00 Contes. Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5-7€
18:00 La Criatura del Dct. Frankestein Pina Submarina 5-7€
19:30 jam danza Contact Pina Submarina 5€
20:00 Happy Hour de vino y brusquetas La Bufala -
20:00 Aperitiamo: aperitivo italiano con buffet libre La Pentola -
21:30 Concierto: “Cuadro Flamenco Kallardó” (Compás & Tacón) Fusionart

23:30 DJ: DragónYouTube (Flamenco, Rumba, Rock…). Fusionart gratuït

9:00 Carrera Popular 7kportsaplaya.es solidario de Avapace. Fusionart

10:30 7kportsaplaya.es Entrega de premios y sorteo de productos Fusionart

11:00 7kportsaplaya.es Carrera Infantil – Zumba MasterClassFusionart

12:00 7kportsaplaya.es Apertura de Mercadillo Solidario y Músi. Fusionart

15:00 7kportsaplaya.es Paella. Res: 673337501 + Música en vivo Fusionart
19:30 Toque Zen (terapia de Suzanne Powell) Saboréame

20:00 Especial Triv i Nit Falles Crit i Nit +1€
20:00 Mini.Concert n.º 34 – Orquestra TMJ

20:00 Trivial Tulsa -
21:00 Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler Kaf Café -

12:00 Taller Gratuito De Danza-Canto + Info 622649285 Fusionart

19:00 Los martes en inglés con "Pick a monkey" Chico Ostra

19:00 happy hour rock island

20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 València batega. Entrevistem col.lective Cabanyal Kaf Café -
22:30 Twise. Jazz, soul y hiphop La Gramola

Diumenge 13

Dilluns 14

Dimarts 15
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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 

10:00 "Clases Gratuita De Pilates" + Info: (626163273) LidiaFusionart

11:00 Especial dia Falles Crit i Nit (vermuth, dinar, concert, karaoke...) Crit i Nit -
16:00 Plantà de falla infantil Terra -
17:00 Jocs al carrer Terra -
17:30 Xocolatada+contacontes Terra -
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra

19:00 Globotà Terra -
19:30 Cremà de la falla infantil Terra -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Concert d'Aspencat en acústic Terra -
21:30 Sopar a la fresca Terra -
23:00 concierto rock island

0:00 Cercavila amb correfocs Terra -
0:30 Cremà de la falla Terra -

18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

20:00 Speak English! La Ola Fresca 5€ aza
20:30 4 piezas de sushi 2,50 € Chico Ostra 2,50€
21:00 Frank Sailor Kaf Café -
23:00 Sant Patricks con Bluestafaris London -
23:00 dj session rock island

Retiro de yoga y meditación Samadhi -
21:30 Teatre: “Tr3s En Barca” (Humor, Teatre En Valencià) Fusionart

23:00 fallas party rock island

Retiro de yoga y meditación Samadhi -
8:00 matí fallera vine a prendre els xurros amb xocolata Crit i Nit -
14:00 Comida especial Dia del Padre La Bufala -

Dimecres 16

Dijous 17

Divendres 18

Dissabte 19



 16-22 MARÇ

20:00 Acustico de Tipos de Interés Tulsa 4€ aza
21:00 Cena especial Dia del Padre La Bufala -
21:30 Concierto:“R A I C E S” (Worksongs-Gospel-Blues-Ragtime) Fusionart

23:00 crema y fin de fiesta low cost rock island

23:30 DJ: DragónYouTube (Rock / Blues…) Fusionart

Retiro de yoga y meditación Samadhi -
11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca 10€
19:30 “Noche Solidario Por Nepal” Fusionart 3€
20:00 Happy Hour de vino y brusquetas La Bufala -
20:00 Concierto:"Los Croquéticos"(Versiones Swing/Javier Krahe) Fusionart 3€
20:00 Aperitiamo: aperitivo italiano con buffet libre La Pentola -
21:00 Debate: "Terremotos en Nepal" (Fundación Solidaria TAI) Fusionart 3€
22:00 "Monólogo Desde La Exclusión" (Valencia Acoge) Fusionart 3€
22:15 Concierto: "Sawa Bona" (Jazz, Bossa Nova) Fusionart 3€
23:30 DJ: DragónYouTube (Música para bailar). Fusionart

19:30 Toque Zen (terapia de Suzanne Powell) Saboréame

20:00 Encuentro de Malabaristas y Aprendices+Info 697800774 Fusionart
20:00 Trivial Tulsa -
21:00 Los lunes al sol naciente: cena japonesa Chico Ostra 12€

19:00 Los martes en inglés con "Pick a monkey" Chico Ostra

19:00 happy hour rock island

20:00 Cocktail Day (hasta 1:30h) London -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Clase abierta de pilates (961132051) Centre Mompó

21:00 Degustación comida tailandesa Tulsa 3€

Diumenge 20

Dilluns 21

Dimarts 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 

17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra

19:00 happy hour rock island

20:00 Ginclub (hasta 1:30h) London -
20:30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola 3€ aza
21:00 Degustación comida japonesa Tulsa 3€

18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

18:30 Cocina Nepalí Saboréame 12€
19:00 happy hour rock island

20:00 Speak English! La Ola Fresca 5€ 
20:00 Kòktel Molotov. Cia. Goig de Teatre Teatre llueRNa 7€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Acústico de Dúo Caifas "Jesucristo Superstar" Tulsa 4€ aza
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
23:00 Dos Animales London -

20:00 Me & Mr Jones. Cia.La Crítica Club de Los Poetas 5€
21:00 Les Nits de Al-Paladar Al-Paladar 12-15€
21:30 Improperios Clown Cabaret(Espec. cómico p/todo público) Fusionart

21.30 Gonzalo Brown acústico desde Uruguay Kaf Café -

17:00 Cook, bake & Learn English! La Ola Fresca -
19:30 Noche Tribalera, clase abierta y baile Pina Submarina +1,5
20:00 Me & Mr Jones. Cia.La Crítica Club de Los Poetas 5€
21:00 Les Nits de Al-Paladar Al-Paladar 12-15€
21:30 Slam Poetry Valencia Kaf Café -
21:30 Concierto: “1000Pekados“ (Rumba, Jaleo y Kanalleo...)Fusionart

23:30 DJ: DragónYouTube (Rumba, Reggae, Rock). Fusionart

Dimecres 23

Dijous 24

Divendres 25

Dissabte 26



11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca 10€
20:00 Happy Hour de vino y brusquetas La Bufala -
20:00 Aperitiamo: aperitivo italiano con buffet libre La Pentola -
21:30 “Noche Argentina”con "Julio Delgado" (Folklore y Tango) Fusionart

23:30 DJ: DragónYouTube (Clásicos del Rock Argentinos). Fusionart

19:30 Toque Zen (terapia de Suzanne Powell) Saboréame

20:00 Trivial Tulsa -
21:00 Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler Kaf Café -

17:00 Taller de elaboración de Pizza. Reservar con anticipación.La Bufala -
17:45 Clase abierta de hatha yoga (reserva 961132051) Centre Mompó

19:00 Los martes en inglés con "Pick a monkey" Chico Ostra

19:00 happy hour rock island

20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:00 Degustación comida india Tulsa 3€

17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:00 Grups de conversa en Valencià Terra

19:00 happy hour rock island

21:00 noche de piano con Sayuri Akimoto Kaf Café -
21:00 Degustación comida japonesa Tulsa 3€
22:30 Jazztà! cool jazz cantados y revisiones en swing, bossa y funk. La Gramola

18:30 Vivir una vida Mindful Saboréame 6€
19:00 happy hour rock island

20:00 Presentación del Taller Empoderamiento Femenino Alqvimia Alegre Conchita

20:00 Speak English! La Ola Fresca 5€taza
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Fin de mes: comida gratis. Chico Ostra

22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

 23-31 MARÇ

Diumenge 27

Dilluns 28

Dimarts 29

Dimecres 30

Dijous 31
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Si véns a comptar mentides és perquè no 
busques una escola de dansa clàssica, con-
temporània, infantil i de pilates estricta, 
de poses i manierismes. És perquè treba-
lles amb rigor i dedicació. És per parlar 
amb Santi. És per deixar la bici dins. És 
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i 
als teus pares. És perquè saps que ce-
deixen l’espai com a residència artística. 
És perquè reivindiques tot allò que una 
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal 
com eres.

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

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

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

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Al-Paladar
Taverna i take away
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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
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La Bufala
Restaurant napolità

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

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

Al Sol, a mano
Artesania i punt

Quan arriba la tardor i el fred està apro-
pant-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 reti-
rant-se. Però no tot s’ha perdut. Al Sol, 
a mano és una tenda de llana on l’artes-
ania conviu amb la modernitat. On ve-
nen tot el relacionat amb el punt, drapet, 
ganxet... Totes, tècniques de hui i d’ahir 
per a les generacions de hui i de demà.

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-13:30 17-20:30 Ds 10-14h
96 001 77 33
facebook / alsolamano
alsolamano.com
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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
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Centre Mompó
Teràpies naturals

Pere Mompó, de Sueca, després d’anys 
com a mecànic va veure que ell no estava
destinat a reparar màquines i aparells. 
Amb 21 anys ho va veure clar i va fer de 
la seua missió en la vida, arreglar a les 
persones, alliberar-les de les seues preo-
cupacions, angoixes i malalties. Tot això 
a base de teràpies naturals, massatges, os-
teopatia, ioga, pilates... Pere i el seu equip 
ho tenen clar: les persones poden curar-se 
a si mateixes, en les seues mans està el fet 
de sentir-se millor dia a dia.

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

Centre Instructiu Musical
Escola de música

El Centre Instructiu Musical de Benima-
clet és una societat centenària que acull 
moltes agrupacions lligades totes a la 
música. La banda simfònica, l’orquestra 
(amb les corresponents agrupacions ju-
venils), la rondalla, la Big Band i el cor 
són algunes d’elles. El CIM, a més, té una 
missió molt important: articular la vida 
social dels veïns i les veïnes del barri. La 
seua història i la seua agenda molt ampla 
d’esdeveniments fan d’aquest espai el ver-
dader cor del barri.

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

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

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

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

C/ Juan Giner, 13
Dl-Dv 10-14h 17-21h Ds 10-14h 
96 062 29 70
facebook / lacomandaagranel

El Club de los Poetas
Escola de teatre

Arribem a un local en un carrer del barri 
de Benimaclet. Obrim la porta. L’obra va 
a començar en uns minuts.  
Trobem a Fran, qui interpreta molts pa-
pers en aquesta obra: professor, actor, 
director, relacions públiques, psicòleg... 
Regent d’un lloc per a la investigació en 
les arts escèniques. Una escola de teatre, 
dansa i teatre infantil. Un teatre obert 
a tothom. Però sobretot, un lloc que es 
rebel·la contra el que està establert en la 
cultura. Un lloc on la gent pot somniar.

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

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 re-
ferència on donar suport a iniciatives so-
cials i reivindicatives, als artistes i músics 
locals. Un lloc on, amb bon rotllo i un go-
tet d’herber casolà a la mà,  poder debatre 
i manifestar amb veu alta les teues idees 
des del respecte i la tolerància.

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

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
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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

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
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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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Itamora 
Perruqueria

La història es repeteix, alguns somnis, 
encara que no ho pareguen, es fan reali-
tat. Claudia sempre havia tingut un, ser 
propietària de la seua pròpia perruqueria. 
Per això, quan Claudia obri la porta d’Ita-
mora a un client, no veu uns cabells a 
pentinar, a tallar o a rentar, veu una perso-
na que recorre a ella, que li demana ajuda, 
assessorament. Veu una persona que vol 
ser ella mateixa, que vol mirar-se a l’espill, 
orgullosa i eixir cada matí, valenta de la 
seua casa.

Avd. Primat Reig, 109
Dl 14-22h Dm+Dj 9-18h Dx 14-22h 
Dv+Ds 9-21h
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras

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
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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

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.

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

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

La Pentola
Osteria - Pasta fresca

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

C/ Vicente Barrera Cambra s/n
Dm-Dv 8:00-0:00h Ds-Dg 10:00-1:00
96 327 68 06
facebook / lapentolavalencia
lapentolavalencia.es

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

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

Rocío Giner
Centre de dansa i arts 
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¡Saboréame!
El restaurant vegetarià de Benimaclet

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 alimen-
tació i vida conscient i per la salut física i 
emocional. Un espai de salut i bon tracte 
on trobar exposicions i activitats relacio-
nades 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. 

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

Rock Island
Café-bar

Tot està preparat. Les butaques i les ca-
dires cadascuna al seu lloc i una llum 
suau inunda tot l’espai. De sobte, un 
grup de músics puja a un escenari quasi 
improvisat. I després, el silenci. La mú-
sica comença a poco a poc. La primera 
peça, una cançó sense partitura no deixa 
indeferent a ningú i les cares de felicitat 
es reprodueixen. Tot en Rock Island, el 
lloc perfecte per a la gent enamorada de 
la música en directe, on la improvisació 
sempre té cabuda.  

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
96 326 66 13
facebook / locabohemiacafebar
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Samadhi
Associació de salut integral

Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic, 
mental i espiritual al qual trobes la unió 
de tu mateix amb l’univers. No sabem 
realment si nosaltres podrem trobar el 
Samadhi alguna vegada, el que sí que sa-
bem és que Nuria i Sara s’han unit perquè 
nosaltres trobem el benestar físic, mental 
i emocional més gran possible. Per això 
proposen una gran quantitat d’activitats 
com ioga, pilates, massatges, teràpies 
bioenergètiques, neuroemocionals... 
I tot, perquè et trobes en pau.   

C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook / 
asociacionsamadhisaludintegral
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Taller de Música Jove
Escola i centre professional de música 

A 1994, el que va ser una antiga foneria 
es va convertir en una escola de música. 
Els sons dels forns i les ferramentes van 
ser substituïdes per les melodies de vio-
lins, timbals i guitarres elèctriques. Una 
escola on els alumnes entenen que Bach 
i grups de música claus del segle xx com 
Pink Floyd són igualment didàctics. On 
la guitarra elèctrica té la mateixa impor-
tància que el violí d’una orquestra. Una 
escola que diu en veu alta: Toca el que 
vulgues, però toca!

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

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 33
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
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Teatro LlueRNa
Teatre de titelles

Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys 
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de ti-
telles en valencià. La lluerna, la cuca de 
llum, és un puntet de llum en la foscor, 
una vertadera declaració d’humilitat.
I malgrat tot, en aquest teatre ocorren ver-
taders miracles. Un tros de fusta i tela, de 
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la perso-
na que mou i fa el so d’un titella sembla 
que desapareix. El Teatre Lluerna, el lloc 
on mons fantàstics i històries impossibles 
es fan realitat. 

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12, 18h
96 389 93 89
facebook / Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
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Tulsa Café
Café-bar

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

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

El Terra
Centre social autogestionat

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Dv 8:00-1:00 Ds-Dg 9:00-1:00
699 319 665
facebook / terra.socialbar
elterra.org

Des de finals del segle passat un grup de 
persones que volen canviar les coses al País 
Valencià i al món sencer, crearen El Terra. 
Un projecte basat en l’autogestió, el cata-
lanisme, la independència i la llibertat de 
classe i país. Un lloc on tot tipus de per-
sona és benvinguda, bé per escoltar una 
xarrada, o per a fer falles populars i també 
per participar en una assemblea. On els 
dinars i els sopars, sempre casolans, sem-
pre ecològics, s’allarguen infinitament. 
Un lloc on ens sentim entre amics.
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un projecte de

benimacletentra.org 
benimaclet.entra
benimacletentra

vols entrar?


