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Hola!
Tens entre les teues mans el tercer 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 completíssima agenda i
tallers per a descobrir i gaudir del barri.
No et perdes cap esdeveniment!
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 treballen 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
Equip Benimaclet Entra
Julia Reoyo
Sven Schwinning
Fernando Carranza
Manuel P. Bernat
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!
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Escif

Grafiter. Portada número de març
streetagainst.com
facebook.com/pages/Escif
Conversació romàntica en format wildstyle.
El dia que X, Y i Z es van asseure a parlar
del carrer com espai de creació.
El carrer una altra vegada
I. Y i Z asseguts en un banc bevent vi
d’una ampolla negra sense etiqueta.
Entra X a escena.
X. Per què el carrer? Per què en el carrer?
Z. El carrer és un espai desordenat, aparentment caòtic, en constant ebullició.
Una posició al marge, en la que conflueixen adolescents, immigrants, enamorats, viatgers, artistes i la resta d’outsiders.
No parle del carrer físic, sinó del poètic.
Un lloc on tots som altres, on ningú és
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déu ni esclau, on l’aigua bull sense foc i
la mala herba creix sense temor. El carrer
és un procés lliure, imprevisible, nebulós,
fosc i salvatge, però dolç; un lloc invisible,
que apareix i desapareix i que no pot ser
definit perquè no té regles, ni paràmetres,
ni coordenades. El carrer només existeix
mentre té lloc el carrer i cap institució,
museu, ni llibre el podrà conservar mai.
Y. És un espai perfecte per a la creació.
X. Si el carrer és una cosa tan abstracta,
no penseu que pot paréixer pretensiós i
contradictori tractar de comprendre’l o
definir-lo?
Y. No es tracta de definir-lo. No crec que
puga existir una definició possible per a
una cosa tan complexa i al mateix temps
tan senzilla. La idea és apropar-se a ell,
aproximar-se a algunes de les estructures
que el componen. Comprendre’l sí, no
tant en la seua forma com en la seua poesia... insistisc.
Z. El carrer es desenvolupa dins dels paràmetres del caos. Caos entés com la suma
de tots els ordres. Caos no és entropia.
Caos és creació continua. Caos és natura i
és Tao. Caos mai va morir. El carrer és una
celebració de la vida.
X. Què es pot trobar en les parets que no
es puga trobar en un taller?
Y. Són un format lliure i impredictible
que s’estén més enllà dels límits de la
mateixa paret. El gos pixant, la senyora
major que es recolza, els reflexos del sol
o la pluja formen part de la intervenció.
La pintura és només l’accent que reclama
l’atenció de l’espectador.
Z. A mi em sembla interessant com el
grafiti abusa de les parets, transgredint la
seua funció oficial. Les parets estan pensades per a manejar la vida en les ciutats,
però no per a ser manejades per la vida en
les ciutats. En el que podríem anomenar

un efecte espill, la pintura aconsegueix
invertir la supèrbia amb la qual el formigó s’imposa davant de les masses. Una
paret pintada deixa de ser un límit per a
convertir-se en un canal de comunicació
obert, amb el que es pot arribar a moltíssima gent.
II. Se sent un fragor de tempesta amb
rajos i trons.
X. Pintar en el carrer continua tenint una
lectura política? Després de 40 anys, el
grafiti continua transgredint la ciutat?
Y. Per descomptat! Davall el paraigua de
la seguretat i la convivència, el sistema limita les nostres llibertats a la seua mínima
expressió. Generalment pocs qüestionen
aquestes estructures, ni es plantegen que
el món podria ser un poc més amable si
funcionara d’una altra manera. Un dels
punts més interessants del grafiti és precisament l’ús que genera de la ciutat. Quan
algú fa una firma en una paret o pinta un
mural, s’està apropiant momentàniament
d’eixa paret obviant les restriccions que
les prohibeixen. D’una forma simbòlica
el grafiti està construint xicotetes zones
autònomes en les quals, per un moment,
l’escriptor de grafiti actua davall les seues
pròpies normes; evidenciant que és possible construir la ciutat des de baix; demostrant que un altre món és possible,
obrint una esquerda en el cor de la ciutat.
És com un truc de màgia.
Z. Algú ha dibuixat una tanca darrere de
la tanca.
X. On està la frontera entre grafiti i street
art?
Z. No crec massa en les definicions, és
una forma de tancar-se i de limitar el
camp d’acció. Estem parlant de pintura,
de jugar, d’experimentar, d’investigar i
potser, que també de grafiti.
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Y. L’street art és una marca amb la qual
el sistema ha aconseguit comercialitzar el
grafiti. És la part més amable del moviment, però també la més superficial. Allò
que des del camp de l’art es pot rescatar
del grafiti és precisament l’acció, l’apropiació d’espais en les ciutats. Defenc el
grafiti des del prisma de l’art d’acció, no
des de la pintura.
X. I quan desapareixen? Què passa quan
esborren les pintures o desapareixen les
intervencions?
Y. Res important. El carrer continua el
seu cicle, és inevitable. Un dels valors de
l’art al carrer és precisament que és efímer. És viu i s’adapta a cada època i a cada
moment. Una firma en una paret és la
prova que algú ha fet ús d’eixa paret sense
obeir les normes que les prohibeixen. Em
referisc a això quan dic que el carrer és
un procés lliure. És un espai de tots i de
ningú on, inesperadament, ocorren coses.
Però de la mateixa manera que algú ha fet
ús d’eixe espai, altres persones també poden fer el mateix i pintar damunt. L’equip
de neteja de la ciutat també pot vindre i
netejar-lo. I segur que més tard arriba una
altra persona i torna a pintar damunt. És
un sistema viu! Dins d’un museu açò no
pot passar perquè els museus són morts.
Z. Precisament per això l’art al carrer és
tan fort, perquè té la possibilitat de desenvolupar-se de forma autònoma. No és
previsible i admet la sorpresa entre les
seues variables. A pesar de l’evolució dels
sistemes de control, el carrer es manté
lliure; és com una boira que ningú pot
parar, és el caos que s’apodera de l’ordre,
és l’essència mateixa de la natura que no
vol ser controlada. Lluitem contra ella,
però ella sempre guanya perquè lluitem
contra nosaltres mateixos. És la condició
humana.

7
III. Sona una música solemne. Se sent
soroll de caçadors. Z i Y continuen bevent.
X. ... Però el grafiti ha aconseguit entrar
als museus.
Y. No ho crec. Han aconseguit entrar alguns artistes que vénen del grafiti, però el
treball que fan dins no pot ser catalogat
de la mateixa forma. El grafiti continua
al carrer.
Z. Quan traus aigua del riu, l’aigua s’estanca encara que el riu continua corrent.
X. Aleshores, quin sentit pot tindre treballar dins dels espais de l’art (galeries,
museus, institucions)?
Y. És una ferramenta per a desenvolupar
i difondre idees. És un camp al qual sol
accedir gent especialitzada i/o interessada
en el tema, per la qual cosa, el llenguatge
que s’utilitza pot ser més complex. Una
exposició pot ser una posada a punt amb
què reflexionar i qüestionar el teu treball
al carrer. Crec que és necessari diferenciar
el treball en galeries del treball al carrer. És
un tema complicat, propici a les contradiccions i al que encara cal donar moltes
voltes. És trist adonar-se de la pressió que
exerceix els diners en tot açò. Hi ha molt
menys romanticisme del què es ven.
Z. No té cap sentit. Els aparadors de la
cultura només mostren aquelles manifestacions recuperables per a l’espectacle.
Els espais oficials de l’art treballen per a
buscar el somriure del poder, convertint
als artistes en els bufons del rei.
X. Però no es pot negar que els diners són
un dels valors de canvi d’aquest sistema.
Y. Per descomptat. No vull dir que estiga
en contra de l’existència d’un mercat de
l’art, només que, com sempre, on hi ha
diners hi ha interessos i interessats. Crec,

que és important ser conscient d’això per
a decidir en quina partida jugar les teues
cartes.
Z. La societat de consum redueix l’art a
un catàleg de productes consumibles. La
poesia està fora d’aquest joc, no és una
cosa que puga ser consumida perquè no
és un producte, és la vida mateixa.
X. L’art al carrer és un art efímer i local.
Generalment és poca gent la que pot
accedir directament. Si el reproduïm en
quadres, es pot transportar a altres llocs.
Y. Voler introduir un grafiti en un quadre
és com voler introduir un arbre en una
maceta. Una planta d’interior no és natura de la mateixa manera que un quadre fet
amb aerosol no és grafiti.
M’agradaria pensar que l’art en el carrer
sorgeix d’un diàleg amb la ciutat, amb els
carrers, amb les parets, amb els vianants...
El més interessant de les pintures no és el
que es pinta, sinó el que no es pinta. Una
intervenció en una paret marca un punt
d’atenció en un espai que té una història
concreta i un context determinat que condicionen profundament el caràcter de la
intervenció.
Z. Art és investigació i experiència, no representació ni espectacle.
X. Potser que una solució intermèdia siga
exposar fotografies d’aquestes intervencions.
Y. Podria ser, encara que no tindria més
valor que les fotos d’un blog en Internet.
Aleshores és millor fer un blog, perquè vas
a poder arribar a més gent.
X. Un blog?
Z. Sí, un blog.
Ixen tots menys Z, que continua bevent.
Escif
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Afortunadament cada vegada som més els
que estem treballant per aconseguir que
les Falles tornen a ser algun dia allò que
eren originàriament, les festes populars de
tots nosaltres on els valors predominants
eren la crítica al poder i l’exercici alliberador 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 valencianes (i, per tant, catalanes). Sense imposicions culturals espanyoles, masclistes,
religioses i sanguinàries.

Falles populars i alternatives
El Terra

facebook.com/fallespopularsicombatives
fallespopulars.org
Sovint, més vegades de les que desitjaríem, des dels moviments socials tendim
a demonitzar algunes de les nostres tradicions més representatives i singulars
pel simple fet de ser un símbol adquirit,
furtat per la força, amb nocturnitat i premeditació, 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 criteris històrics.

Evidentment, haurem de parlar-vos de les
Falles Alternatives i Populars del Terra,
que anem celebrant ja fa 15 anys al nostre estimat Benimaclet. Amb modèstia i
molt de treball, cada any hem anant fent
més gran aquesta festa, convertint-nos en
visita obligada per a moltíssima gent d’ací
i d’allà i sempre intentant promoure uns
valors que contribuïsquen a transformar
aquest país i aquesta societat que ens oprimeix, trencant les baules de la cadena que
ens esclavitza. Uns valors, doncs, veritablement fallers. Sense processons i sense
bous. Amb llibertat.
Enguany, la nostra Falla, continuant
amb la seua tradició crítica i combativa,
es titularà: ‘‘Les dos cares de la lluna’’, en
referència a les dues Valències que vivim,
per una banda la que tenim i la que volem tindre, amb clares crítiques a una
ciutat repressora, masclista, espanyolista
i destructora, i per altra banda, tenim la
València que volem, la dels invisibles, la
ciutat comuna.

Com a novetat, enguany s’inicia un projecte de Falla Infantil col·laborativa que ja
estem treballant amb tallers que impulsen
grups de mares, pares, xiquetes, xiquets i
el col·lectiu d’arquitectes 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 al 13 de març estarem construint-la al Terra. Així que si voleu ajudar-nos, envieu un correu a
falladelterra@gmail.com o passeu-vos i us
informarem dels horaris de treball.
Per últim, tan sols recordar-vos que el
pròxim 14 de març realitzarem les tradicionals Paelles Populars i que el 16
de març tindrem la vesprada carregada
d’activitats infantils amb taller de muixeranga, globotà, espectacle de contes estrafolaris, concert de Cesk Freixas, sopar a
la fresca i un cercavila que finalitzarà al
CSOA l’Horta amb la cremà de la falla.
I per descomptat, totes les activitats seran
allà on nosaltres més còmodes ens trobem, al carrer i amb vosaltres.
Col·lectiu Terra
Falles populars de Benimaclet
14-16 de març
El Terra
C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Dv 8:00-1:00 Ds-Dg 9:00-1:00
699 319 665
facebook.com/terra.socialbar
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graner...) es va pensar a fer-lo servir també
de guarderia, considerant que era una de
les necessitats socials prioritàries. Amb
l’ajuda desinteressada de Rafael Arce es
van dur a terme les reformes necessàries.
El 18 de setembre de 1975 es va obrir la
guarderia per al primer grup de xiquetes i
xiquets d’1 a 4 anys. Es va comptar amb
la col·laboració de mestres vinculades a
l’Associació de Veïns i Veïnes perquè participaren en el projecte conjunt. La guarderia A.I.S.O. va ser un referent amb un
projecte educatiu ben diferenciat de les
guarderies del moment. Un altre fet d’importància, que es va donar entre aquestes
parets d’una antiga casa, va ser els Cursos
Carles Salvador dels quals el seu primer
professor i veí de Benimaclet es diu que
va ser Antoni Viñas Almenar.

Guarderia A.I.S.O.
Escola Infantil Bressol

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com
A principis de 1975, un grup de veïns de
Benimaclet (que feia un any havien iniciat
un projecte quasi clandestí: l’Associació
de Veïns i Veïnes de Benimaclet) s’assabentaren de la possibilitat de legalitzar-se
com a sucursal de l’Institut Social Obrer
de València, a l’aixopluc d’un sector prodemocràcia de l’Església Catòlica. Realitzats els tràmits necessaris, s’ubicaren en
l’actual domicili de l’escoleta.
Donades les característiques del local, en
una casa gran del nucli antic amb gran pati-corral i uns quants arbres (figuera, ma-

La guarderia tenia dependència legal
d’A.I.S.O. fins al naixement del Patronat Municipal d’Escoles Infantils, cap als
anys setanta, per l’impuls dels col·lectius
ciutadans dels barris de l’extraradi de la
ciutat. Per tal de formar part del patronat,
calia constituir-se en cooperativa sense
ànim de lucre. La primera escriptura notarial amb les persones que la fundaren
data de 21 de juliol de 1982, passant a
anomenar-se Escola Bressol Benimaclet
Cooperativa Veïnal.
Actualment, la cooperativa continua funcionant com S.C.V. Escola Bressol-Benimaclet.
Podreu trobar aquest lloc a
Escola Infantil Bressol
Carrer de la Providència, 6

Roma Lagos Nieto
“A Benimaclet tinc els millors amics”
Maria Schwinning Botella
“Açò sí que és vida”
7 anys. Alumnes del Col·legi Pare Català
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Toro y concha

Monos

Aquí estamos en la concha del toro,
sudando al cerdo que nos
habita haciendo
gargaras de grasa, lamiendo el sartén y el
caparazón del búho latoso y frenético.

El orangután aprieta el cerebro,
extraña la aguja no a la sangre,
sus manos arañan,
farmacia que gira en las esquinas
nunca sueña -eso es lo tristela bala extraña al fusil y jamás al muerto.

En el clítoris del toro,
fanfarrón ruin casi ciego,
ciego casi encandilado pez.
Boqueando orillas, muriendo al borde
fumando paz.

Humanamente nos matamos
Selecció de poemes - Kaf Café
No tiene
Tiene la mirada rota...
casi despacito cae la lluvia
empozándose en el pecho.
Llenando la jofaina de basura,
la palangana de callos
y la piel muerta en el costillar de un pez.
Pero tiende a sacudir las alas
del testaferro búho,
idiota de las manos destrozadas,
tiene la suela y el pelaje,
el vómito de pétalos margaritas
de los locos,
tiene dos puertas en frente,
durmiente lapacho, viejo que abre
las persianas del mañana...
Pero tiende a salpicar las paredes
de la otra ciudad del ladrillo
y de los puentes.

Aquí estamos en la concha del toro,
nauseabundo animal atropellado.
Bohemio establo tus hijos y el cencerro
y las miradas, el desierto y la sed.
Todo es un pedazo de noche,
un pedazo de carne que gime en la vereda
y se retuerce de amor.
Todo es en el ano del toro y en las pelusas
de un viejo verde, todo.
Quién lloverá esta noche
El graznido del pato feo atrás de todo,
de la cortina y sus manchas
de la derrota.
Quién esperará a nadie.
Subestimamos la sarna y el perro
atado al frío, cansado
de comer sequía y de enterrar
sus propios huesos.
Quién transpirará la dinamita.
El padre cartucho, hijo muerto
madre esquirlas o los monos
que hablarán inglés.
Quién reparará el faro.
Los lunáticos que raspan los versos
buscando llama,
buscando abrigo.

Veteranos de guerra roban bicicletas,
roncan cuando duermen cayendo al vacío
en una rancia placenta como pecera
y escombros en las medias
poros llenos de muertecitas…
el orangután machaca la sien,
arranca los barrotes de la jaula frontal
nunca sueña -eso es lo tristeno respira pasto ni anda descalzo...
Un árbol en llama lo aterra...
huérfano de calma sale corriendo
estrellándose con la noche
y nunca sueña -eso es lo tristeSebastián Vitola

No et perdes
Slam Poetry VLC
Slammer convidat Escandar Algeet
slamvlc.wordpress.com
Ds 28 - 21:30h - gratuït
Kaf Café
Kaf Café
C/ Arquitecte Arnau, 16
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook.com/kafcafebenimaclet

14 BENIMACLET SONA

15
com a mínim, complicada. Per aquesta i
moltes altres raons les societats musicals,
tant a escala nacional com a local, haurien
d’erigir-se com a estendards d’il·lusió,
col·laboració, altruisme, etc.

Festival de Bandes
Taller de Música Jove

L’Associació Música Jove va ser fundada
al setembre de 1994. Des dels seus inicis
pretén agrupar les inquietuds musicals
dels estudiants de música i promoure activitats atractives i variades tant individuals
com col·lectives.
Des de 2008 formem part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (FSMCV) amb 85 músics federats. L’AMJ som un col·lectiu obert a
tots, sense importar l’edat o la ideologia,
sense més interés que el de gaudir tocant o
aprenent un instrument, emprant com a
mitjà d’unió les nostres activitats (moltes
d’elles gratuïtes).
No desvelem cap secret en dir que la situació actual del sector artístic-musical és,

El festival de bandes del 7 de març, organitzat per l’AMJ, se celebra amb motiu
del seu 20é aniversari. Està emmarcat
dins de les activitats del IV Congrés Nacional de Directors de Banda, organitzat
per l’Associació Nacional de Directors
de Banda. Per als músics participants, els
elements motivadors són obvis: una sala
de concerts com el Palau de la Música de
València i un públic replet dels millors
directors professionals del país i part de
l’estranger, familiars, amics, melòmans
i aficionats. Tot un luxe per a qualsevol
artista.
Amb aquest esdeveniment es demostra
una vegada més que unificant esforços
s’aconsegueix molt: 400 músics a escena, un Palau a sobreeixir, 4 formacions
de bandes de diferent format i alt nivell,
estrenes, ballarins, cantants, música contemporània, música popular, etc., Evan
Feldman com a director convidat, professionals procedents de diversos punts
d’Espanya i l’estranger (Uruguai, Portugal, Bèlgica, EUA, Veneçuela...). Tots ells
reunits a València fruit del treball conjunt
de l’AMJ i l’Associació Nacional de Directors de Banda (ANDB). Dues entitats
musicals que advoquen per l’educació,
unió i sociabilitat que infon la música.
Respecte al curs de direcció, es treballaran
fonaments i estratègies metodològiques
per als assajos de bandes de música. Està

organitzat pel centre Taller de Música
Jove amb la col·laboració de l’Associació
Nacional de Directors de Banda. Les places estan cobertes.
El programa del curs se centrarà en cinc
punts fonamentals: introducció a l’assaig,
comunicació amb el grup, el KIT d’eines
de l’assaig, el frasege i treballar l’entonació.
Ho impartirà el Dr. Evan Feldman. Va
obtenir el seu doctorat en Arts Musicals
en Direcció a l´Eastman School of Music
on va estudiar amb Donald Hunsberger i
Mendi Rodan. És professor associat en la
Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill, on dirigeix el conjunt de vent i la
banda simfònica. A més, és director musical del Triangle Wind Ensemble des de
2011 i dirigeix la Banda de Concerts de
Greensboro i l’Orquestra de Cambra Jove
de Mallarmé. El seu llibre Instrumental
Music Education (Routledge Publishing)
ha sigut adoptat pels programes d’educació musical universitaris de tots els EUA.
Samuel Gómez Aguado
No et perdes
Festival de Bandes. 20 anys d’AMJ
11h - 7 de març - gratuït
Palau de la Música de València
Taller de Música Jove
C/ Mistral, 22
Dl-Dv 10:30-13:30 15:30-21:00
96 361 63 61
facebook.com/tallerdemusicajove
tallerdemusicajove.es
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Una escola que siga diferent. Una forma
diferent de créixer en coneixement. Una
forma nova d’aprendre en llibertat.

Gravat i estampació
Escuela Meme

Coordina
Patricia Concina. Gravadora i
restauradora d’obres d’art
Escola Superior d´Arts Visuals de La
Cambre, Brussel·les
patriciaconcina.tumblr.com
El taller de gravat i estampació naix a
l’octubre de 2014, dins del projecte autogestionat de l’Escuela MEME de Benimaclet, un bell espai recuperat en una
antiga alqueria al nord de València. Feia
20 anys en desús, i a 2013, un col·lectiu de persones amb moltes ganes de fer
coses, es va posar mà a l’obra i van crear
l’Escuela MEME. Una escola-taller oberta a tot aquell que vulga aprendre un ofici.

El Taller de Gravat i Estampació creix
contínuament cada dia, gràcies al grup de
gravadors principiants i amb experiència
que treballa en el taller. Està obert a tots
i totes; per als que descobreixen el gravat
per primera vegada i també per als que
necessiten un espai per a desenvolupar els
seus projectes gràfics. Hi ha un seguiment
personal centrat en el procés de creació
de cadascú, un espai continu de reflexió,
construcció, intercanvi i diàleg, entorn
de l’apassionant món de l’obra gràfica.
El taller es desenvolupa durant tot l’any,
per tècniques trimestrals; però qui vulga
incorporar-se al taller amb un projecte
personal, o per a començar de zero, pot
fer-ho en qualsevol moment.
El taller està en marxa i treballant tots els
dimarts de 17 a 21h i els dissabtes de 10
a 14h. El taller disposa de taules per a la
preparació de planxes i taules on elaborar
els esbossos previs i dibuixos, eines bàsiques, gúbies, punta seca, papers de prova,
tintes calcogràfiques, taula d’entitat de 2
m., un tòrcul preciós (platina de 130x65
cm), una zona d’estampació, cubetes mitjanes per a banyar el paper, una pila de
60x120 cm., cubetes per a l’àcid i resiner.
També, una cuina per a preparar infusions, mate i el que t’abellisca i, per últim,
un pati obert on regna una bella morera,
el nostre projecte d’hort urbà i un espai
tranquil i solejat per a xarrar i descansar.
Podreu trobar tot el temari del taller amb

una descripció detallada de totes les tècniques en la pàgina de l’Escuela MEME,
apartat ‘tallers’ i en IMāGO, grup del Taller de Gravat i Estampació de l’Escuela
Meme.
Tintes, paper, gúbies, fusta, metall i a estampar i a crear en l’Escuela MEME!
Patricia Concina
D’octubre a desembre
Gravat en relleu: linografia i xilografia
De gener a març
Gravat al buit: punta seca, aiguatinta
i aiguafort
D’abril a juny
Tècniques experimentals, additives i
gravat sense color: carborúndum, collagraph, gofratge
De maig a juliol
Xarrades, construcció i desenvolupament del vostre propi llibre d’artista
utilitzant les tècniques adquirides.
No et perdes
Taller de Gravat i Estampació
Dimarts 17-21h Dissabtes 10-14h
40 €/mes
Inscripcions i més informació:
escuelameme@gmail.com
627732645
Escuela MEME
C/ Poeta Ricard Sanmartí, 17
facebook.com/escuelameme.benimaclet
escuelameme.com
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Espanyol amb els espectacles. També amb
les ganes d’oferir una altra opció cultural
a Benimaclet, que és un barri molt actiu en aquest sentit. Aquesta és la nostra
aportació, un teatre familiar per a tots els
públics.

Teatre Lluerna

Entrevista a Josep Beltrán
D’on ve el nom del Teatre Lluerna?
Quina és la vostra trajectòria? Obrirem
el diccionari i el trobarem, un puntet de
llum perdut en la foscor de la immensitat
del bosc a la nit. L’espai Teatre Lluerna
va obrir fa dos anys, però la companyia
Lluerna Teatre té ja 25 anys.
Per què heu decidit muntar un teatre
després de tant temps i per què a Benimaclet? Vam muntar el teatre a Benimaclet perquè és també el lloc on vivim,
el nostre barri. Vam emprendre aquesta
nova etapa per les circumstàncies de la
crisi i les retallades (la cultura és una de
les coses que primer cau) i com una alternativa al que havia sigut la nostra vida fins
al moment, que era viatjar per tot l’Estat

Quins tipus d’espectacles oferiu? Actualment la programació base està composta pels espectacles del repertori de les
tres companyies residents al Teatre Lluerna que són la companyia de teatre del gest
amb màscares, Larvàrium; Edu Borja, teatre de marionetes i la companyia Lluerna
Teatre que és la fundadora i la que dóna
nom al teatre. El plantejament inicial va
ser el teatre de titelles en valencià, mostrar espectacles de la nostra companyia i
una vegada al mes portar una companyia
convidada. Ara, amb el pas del temps, ens
hem obert un poc més i oferim espectacles més variats com a teatre de gestos,
clown, contacontes. Això sí, amb la llengua valenciana com a prioritat, encara que
també programem en castellà.
Parla’m de les obres de la companyia
Lluerna Teatre. Al llarg de 25 anys hem
fet de tot, sempre teatre de titelles, però
amb una visió oberta. Obres escrites per
nosaltres, obres d’autors propers i també
versions dels clàssics com l’Ombra de
Peter Pan; Jugant amb Alícia; Pinotxo,
el titella i Caputxeta, més enllà del bosc;
que és l’obra que representarem a la fi de
març. Tots els titelles que utilitzem en les
representacions els hem construït nosaltres amb les nostres mans. També tenim
en el teatre una xicoteta exposició de tite-

lles que ja no apareixen en el repertori i un
racó amb titelles del món.
De quina manera reinterpreteu els
clàssics? Per exemple en Pinotxo, el titella no vol convertir-se en humà, com
succeeix en l’original, sinó que el que
busca és reivindicar la seua identitat com
a titella. I en el cas de Caputxeta, l’obra
està ambientada en l’actualitat i es tracta
d’una xiqueta que necessita més atenció
de la seua mare perquè ella treballa molt
(un tema molt comú hui en dia). Així que
ella s’escapa per a cridar l’atenció i va a un
lloc al parc (al bosc) on a la nit fan vida
i es refugien els marginats de la societat,
aquells que per circumstàncies han triat
un altre camí o han sigut exclosos. Aleshores Marta, la xiqueta, coneix a Wolf, un
home amb el seu propi drama personal
i que mitjançant l’amistat que entaulen,
s’adona que en realitat no és mala gent.
D’aquesta manera, aconsegueix eliminar
els seus prejudicis i els de la seua mare.
Si voleu saber com es desenvolupa tota la
història, no vos la podeu perdre el dissabte 28 i diumenge 29 de març!
No et perdes
Caputxeta, més enllà del bosc
Cia. Lluerna Teatre
Ds 28 18h / Dg 29 12h / Dg 29 18h
5 / 7€
Teatre Lluerna
C/ Poetes Anònims, 1
963 899 389, 679 436 279
facebook.com/pages/Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
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la seua gran qualitat i respecte al medi
ambient.

Flam de Carabassa
El Carabasser

Dificultat Fàcil
Temps 60-90 minuts
Nombre de comensals 4-6
Ingredients
- 35 gr. de mel
- 70 gr. de sucre integral de canya
- 500 gr. de carabassa torrada
- 4 ous
- 100 ml. de crema d’avena o arròs
Aquesta és una recepta molt senzilla perquè tots pugueu gaudir del sabor de la
carabassa torrada, un ingredient molt tradicional i complet, sobretot en aquestes
dates que s’acosten les falles.
Hem comprat els ingredients a La Carabasseta. Tots són d’origen ecològic, per

Mans a l´obra!
Pas 1 Per a torrar la carabassa recomanem
que s’òbriga en dues mitats.
Pas 2 Embolicar la part de la polpa amb
un paper d’alumini per a evitar que es torre
massa i conserve millor els seus sucs.
Pas 3 Introduir-la en el forn 1 hora 30
minuts a 200 °C. El temps dependrà una
mica de la grandària de la carabassa. Si és
xicoteta amb 1 hora serà suficient, encara
que l’experiència ens diu que les carabasses grans són més dolces.
Pas 4 Una vegada la carabassa està torrada escórrer-la una mica en un colador fi
i ajuntar amb la resta dels ingredients i
triturar.
Pas 5 Precalfar el forn a 200 °C i introduir
un recipient amb aigua on puga cabre el
nostre motle.
Pas 6 Folrar el motle amb paper antiadherent, col·locar la mescla i tapar amb paper
d’alumini. Introduir en el forn al bany
maria durant 40 minuts.
Pas 7 Retirar el bany maria i l’alumini que
cobreix el motle i deixar 15 minuts més
perquè agafe un to més ataronjat.
Pas 8 Traure, deixar refredar i gaudir.
Bon Appétit!

Rubén Badía

Gaudeix d’aquest i molts altres plats a:
El Carabasser
C/ Rafael Tramoyeres, 35
Dl-Ds 20:30 - 1h
96 389 14 46
facebook.com/elcarabasser
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pendent i té com a objectiu la difusió de
les produccions audiovisuals que contribueixen al desenvolupament i l’enriquiment del llenguatge cinematogràfic en
tots els seus nivells.

establiments i comerços de Benimaclet.
És un festival del barri i per al barri i no
persegueix (ni maneja) fins econòmics.

En què consisteix el festival?

Els que alguna vegada han acudit a les
projeccions del cinema d’estiu del barri
saben que agafar la cadira (i l’entrepà)
és fonamental. L’equip de BeCURT està
buscant la cadira més cinematogràfica, la
més estiuenca, la més benimacletera, la
que portaràs a les projeccions. És per això
que hem llançat una campanya amb el
hashtag #becurt perquè pugues compartir
una fotografia de la teua cadira a la nostra
pàgina de Facebook. Les millors imatges
seran exposades durant el festival, al mes
de juliol.

Tots els curtmetratges rebuts seran valorats en primera instància per un jurat
heterogeni, representatiu en la mesura
que siga possible de tots els col·lectius de
persones que formen part del barri: els
mateixos veïns de Benimaclet seran els
encarregats, per mitjà dels grups de visionat, de decidir quines peces seran les finalistes i formaran part de les projeccions
del festival.

BeCURT

Festival de curtmetratges de Benimaclet
hola@becurt.org
becurt.org
facebook.com/becurtfest
Per si de cas Benimaclet no comptava ja
amb prou activitats culturals, el festival
BeCURT ha arribat per a fer d’ell un barri
del més cinematogràfic.
Després de la setena edició del festival
ACURT, l’any 2013, l’equip que el gestionava des de l´Asociación Cultural Amigos
de lo Rarito (ACAR) va sofrir una sèrie de
canvis, donant lloc a l’actual equip, que
des de fa uns mesos va maquinant aquesta
nova versió del festival.
BeCURT és un festival de caràcter inde-

D’aquesta manera, qualsevol persona interessada pot participar o formar el seu
propi grup de visionat. En la web del festival (www.becurt.org) trobaràs un apartat on inscriure-te a un grup o constituir
un. Aquests grups començaran a funcionar unes setmanes després de finalitzar
el període d’inscripció de curtmetratges
(inscripció tancada des del passat 28 de
febrer).
Eixos curtmetratges finalistes seran projectats en alguns comerços del barri en
diferents sessions. Els guanyadors també
seran projectats ‘en pantalla gran’ en el
cinema d’estiu, que té lloc a la plaça del
barri durant el mes de juliol.
L’objectiu final del festival té com a objecte la difusió i gaudi de les arts audiovisuals dins d’un ambient quotidià en

La cadira, protagonista de BeCURT

Lola Gallent
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Menuda falla!
Participativa i amb
materials reciclats
com cartrons,
fustes, papers
i molts colors.
Ens la dibuixes?

Maria Schwinning. 7 anys
De Moçambic a Benimaclet
No ho puc creure!
Han intervengut
la façana amb 16
paraules ocultes.
Troba-les!

B
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B
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R
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R U T K L I D
M I MN Q N D

crítica, foc, música, nit,
fuster, ninot, popular,
carrer, llum, tradició, art,
primavera, identitat,
bunyol, disseny, soroll

Completa les
paraules i troba-les
al dibuix!
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Dilluns
08:30-09:30

Meditación

As. Samadhi

09:15-10:15

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

09:30-12:30

Indumentaria valenciana

Esperanzarecicla

10:00-11:00

Qigong

Shen Yi

10:00-21:30

Pilates con elementos (4 horarios)

Centre Mompó

10:30-11:30

Pilates

As. Samadhi

10:30-13:30

Laboratorio de música

11:00

Hatha Yoga/info: 620221847

11:00-12:00

Taiji

Shen Yi

12:00

Lab. Desarrollo Integral / 605625585 Fusionart

12:00-13:00

Defensa/condición

-

20:00-21:30

Reajuste Vital

As. Samadhi

20:30-21:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

21:00

Teatro y formación de grupo I

Fusionart

30€/mes

-

Dimarts

35€/mes

08:30-09:30

Meditación

As. Samadhi

-

-

09:30-13:30

Yoga Dinámico (2 horarios)

As. Samadhi

-

Escuela MEME

40€/mes

09:30-21:30

Zumba (2 horarios)

Centre Mompó

Fusionart

13€/mes

10:00-11:00

Qigong

Shen Yi

-

10:00-14:00

Pintura i dibuix

El L. de la Rana

20€/mes

10:30-12:00

Danza Clásica

A Contar Mentiras 35€/mes

-

10:30-13:30

Laboratorio de música

Escuela MEME

Shen Yi

12:00-13:00

Risoterapia

Centre Mompó

-

11:00-12:00

Bagua/Xingyi

Shen Yi

15:30-16:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

11:00-12:00

Entrenament mental

Centre Mompó

35€/mes
6€/hora
40€/mes
36€

15:30-16:30

Zumba

Centre Mompó

35€/mes

11:00-12:30

Clases de Teatro

Club de los Poetas 35€/mes

16:30-17:30

Taiji

Shen Yi

-

11:00-13:30

Creatividad escénica

Escuela MEME

16:30-20:00

Grupo evolución personal

As. Samadhi

-

12:00

Taichi y Chikung / info: 652010296 Fusionart

17:00-20:00

Indumentaria valenciana

Esperanzarecicla

-

12:00-13:00

Defensa/condición

Shen Yi

17:00-21:00

Montaje y uso impresoras 3D (16h) Escuela MEME

650€/2p

12:00-13:30

Hatha ioga

Centre Mompó

17:30-19:00

Sanda

18:00

Danza del vientre / info: 631051745 Fusionart

18:20-19:20
19:00-20:00

25€/mes
20€/mes
39€/mes

-

15:30-16:30

Pilates

As. Samadhi

15€/mes

15:30-21:30

Pilates con elementos (3 horarios)

Centre Mompó

Danza Infantil (9-12 años)

A Contar Mentiras 35€/mes

16:30-18:30

Pintura i dibuix

El L. de la Rana

6€/hora

Condición

Shen Yi

-

17:00-20:30

Hilado y rueca

Escuela MEME

40€/mes

19:00-20:30

Bailes Latinos / info: 696810012

Fusionart

20€/mes

17:00-21:00

Grabado y estampación

Escuela MEME

40€/mes

19:00-20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

39€/mes

17:30-18:30

Yoga para niños y educación emocional As. Samadhi

19:00-22:00

Poesía Básico

Escuela MEME

10€/mes

18:00

Hatha Yoga / info: 620221847

Fusionart

13€/mes

20:00-21:00

Bagua/Xingyi

Shen Yi

18:00-19:00

Thai-xí

Centre Mompó

35€/mes

Shen Yi

-

35€/mes

-
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18:00-19:00

Mindfulness

Centre Mompó

130€/mes

17:30-18:15

Ioga per a xiquets de 3-5 anys

Centre Mompó

18:00-19:30

Clases de Teatro

Club de los Poetas 35€/mes

17:30-18:30

Met. Desdoblamiento del Tiempo

As. Samadhi

19:00

Italiano / info: 657787793

Fusionart

17:30-19:00

Sanda

Shen Yi

19:00-20:00

Taiji

Shen Yi

-

18:00

Breakdance + info: 605514721

Fusionart

19:30-21:45

Yoga Dinámico (2 horarios)

As. Samadhi

-

18:20-19:20

Danza Infantil (9-12 años)

A Contar Mentiras 35€/mes

20:00-21:00

Taiji 2

Shen Yi

-

18:30-20:30

Sesión de Respiración

As. Samadhi

20:30-21:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

18:30-21:00

Telar artesanal

Escuela MEME

20:30-22:00

Capoeira contemporánea

Escuela MEME

25€/mes

19:00

Ilustración

Loca Bohemia

21:00

Teatro y formación de grupo II

Fusionart

30€/mes

19:00-20:00

Condición

Shen Yi

21:30-22:45

Danza Contemporánea. Iniciación

A Contar Mentiras 35€/mes

19:00-20:30

Yoga

Escuela MEME

20€/mes

19:00-20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

39€/mes

19:00-21:00

Costura a la carta

Esperanzarecicla

-

20€/mes

Dimecres

25€/mes
20€/mes
40€/mes
-

08:30-09:30

Meditación activa

As. Samadhi

-

19:30-20:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

09:15-10:15

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

20:00-21:00

Bagua/Xingyi

Shen Yi

10:00-11:00

Qigong

Shen Yi

-

20:30-21:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

10:00-21:30

Pilates con elementos (5 horarios)

Centre Mompó

35€/mes

20:30-21:40

Hatha ioga

Centre Mompó

10:30-11:30

Pilates

As. Samadhi

-

20:30-21:45

Yoga Dinámico

As. Samadhi

-

11:00

Hatha Yoga / info: 620221847

Fusionart

11:00-12:00

Taiji

Shen Yi

13€/mes
-

25€/mes

Dijous

12:00

Sevillanas y Flamenco / 622125658 Fusionart

20€/mes

08:30-09:30

Meditación

Asociación Samadhi

-

12:00-13:00

Defensa/condición

Shen Yi

-

09:30-11:30

Costura a la carta

Esperanzarecicla

-

15:00-16:30

Danza contemporánea

As. Samadhi

-

09:30-13:30

Yoga Dinámico (2 horarios)

Asociación Samadhi

15:30-16:30

Pilates

A contar Mentiras

35€/mes

09:30-21:30

Zumba (2 horarios)

Centre Mompó

15:30-16:30

Zumba

Centre Mompó

35€/mes

10:00-11:00

Qigong

Shen Yi

Pintura i dibuix

El L. de la Rana

6€/hora
35€/mes

16:30-17:30

Taiji

Shen Yi

-

10:00-14:00

16:50-18:50

Costura a la carta

Esperanzarecicla

-

10:30-12:00

Danza Clásica

A contar Mentiras

17:00-21:00

Montaje y uso impresoras 3D (16h) Escuela MEME

650€/2prs

11:00-12:00

Bagua/Xingyi

Shen Yi

35€/mes
-

-
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35€/mes

Divendres

-

08:30-09:30

Meditación

As. Samadhi

-

20€/mes

09:30-11:30

Costura a la carta

Esperanzarecicla

-

-

10:30-11:30

Met. Desdoblamiento del Tiempo

As. Samadhi

39€/mes

10:30-13:30

Laboratorio de música

Escuela MEME

-

11:30-12:30

Música Creativa para adultos

As. Samadhi

-

35€/mes

11:40-13:40

Costura a la carta

Esperanzarecicla

-

-

16:30-17:30

Taiji

Shen Yi

-

6€/hora

17:00-18:15

Movimiento alquímico

Centre Mompó

-

-

17:30-19:00

Sanda

Shen Yi

18:00-20:00

Taller creativo de arte moderno

Escuela MEME

18:30-20:00

Recuperació visual

Centre Mompó

-

18:30-21:00

Creatividad escénica

Escuela MEME

40€/mes

11:00-12:30

Clases de Teatro

Club de los Poetas

11:40-13:40

Costura a la carta

Esperanzarecicla

12:00

Taichi y Chikung / info: 652010296 Fusionart

12:00-13:00

Defensa/condición

Shen Yi

12:00-13:30

Hatha ioga

Centre Mompó

15:30-16:30

Pilates

Asociación Samadhi

15:30-21:30

Pilates con elementos (3 horarios)

Centre Mompó

16:00-18:00

Costura a la carta

Esperanzarecicla

16:30-18:30

Pintura i dibuix

El L. de la Rana

17:30-18:30

As. Samadhi

17:30-18:30

Yoga para niños
y educación emocional
Ioga per a xiquets/es de 6-12

18:00

Lindy Hop/blackbottom.vlc@gmail.com Fusionart

35€/mes

18:00-19:00

Thai-xí

Centre Mompó

35€/mes

18:00-19:30

Clases de Teatro

Club de los Poetas

35€/mes

18:00-20:00

Esparto

Escuela MEME

10€/mes

18:10-20:10

Costura a la carta

Esperanzarecicla

-

18:30

Flamenco

Loca Bohemia

19:00-20:00

Taiji

Shen Yi

19:00-20:20

Kundalini Ioga

Centre Mompó

19:30

Capoeira Angola / info: 686732165 Fusionart

19:30-21:45

Yoga Dinámico (2 horarios)

As. Samadhi

-

20:00-21:00

Taiji 2

Shen Yi

-

20:30-21:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

20:30-22:00

Capoeira contemporánea

Escuela MEME

21:30-22:45

Danza Contemporánea. Iniciación

A Contar Mentiras 35€/mes

Centre Mompó

25€/mes

40€/mes

30€/mes

19:00-20:00

Condición

Shen Yi

19:30-20:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

20:00-21:00

Cubba

Centre Mompó

-

-

20€/mes
-

Dissabte

25€/mes

10:00-14:00

Grabado y estampación

Escuela MEME

40€/mes

30€/mes

11:00-12:00

Electricidad doméstica

Escuela MEME

20€/mes

25€/mes
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El Carabasser
La Carabasseta
36 Clase Autoescuela
37 Cotó
38 Farmacia S. Petrillo
39 Gioconda
40 Glop
41 Gruseco
42 La Pentola
43 La Tienda de Bofi
44 Librería Gaia
45 Murta
46 Ochovideos
47 Shen Yi
48 Suerte Loca
49 Tila & Menta
50 Vuelta de Tuerca
34

MBÀ
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Ó
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A Contar Mentiras
Al-Paladar
3 La A. Conchita
4 Apeu de Carrer
5 La Búfala
6 Caixa Fosca
7 Café Cronopio
8 Centre Mompó
9 CIM Benimaclet
10 Chico Ostra
11 Club de los Poetas
12 EnBabia
13 Escuela Meme
14 E. Idees Creatives
15 Esperanzarecicla
16 Fusionart
17 La Gramola
18 Itamora
19 Kaf Café
20 El L. de la Rana
21 Loca Bohemia
22 London
23 MCP Arquitectura
24 L’Olegari
25 La Ola Fresca
26 La Repartidora
27 La Rossa
28 Samadhi
29 El Terra
30 Taller Música Jove
31 Teatre Lluerna
32 Teatro Círculo
33 Tulsa Café
1

44

34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

1-6 MARÇ 35
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Diumenge 1

10:30
19:00
19:30
20:00
20:00
20:30

Outlet de moda. Los milagritos de Eva
Mov. universitaris davant el futur marc polític
Peña Ernesto Urra: Música de Francia
Xino Gómez. Personal y versiones infl. jazzeras
Jornada de Malabares (varios niveles)
Un hombre, otro hombre

La Rossa
La Murta
Loca Bohemia
Café Cronopio
Fusionart
Teatro Círculo

Exposición Viviendas a la carta (hasta el 27/3)
OpenJam SessioN! Todos los estilos, ¡apúntate!
Día de la cerveza: ofertas y experto cervecero
Trivial
Mini Concert 32: Flautes i oboés
La visita de la vieja dama cía. Teatro Circulo

MCP
Café Cronopio
London
Tulsa
TMJ
Teatro Círculo

Clases de iniciación de guitarra flamenca
La magia del taichí: Usar la energía y no la fuerza
Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!
Mini Concert 33: Percussió i ensemble de percussió
Degustación comida india
The Jazzy Jammin Band! IMPRO-JAZZ
Micro abierto para cantautores poetas y versiones

Olegari
6€
Mompó
London
5€
TMJ
Tulsa
3€
Café Cronopio
Kaf Café

-

Dilluns 2

9:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:30

-

-

Dimecres 4

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

Charla de constelaciones familiares
Micromiércoles! Cuentacuentos familiar
Aprén a muntar un llenç sobre bastidor
Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€
Cinema en valencià: Aprenent de gigoló

Mompó
Café Cronopio
El L. de la Rana
Café Cronopio
CIM

Mini Concert 34: guitarres/baixos
Intercambio de idiomas
Degustación comida mexicana
CanteAndo A. Carmona, M. Briones, J. Zamora
Daniel Mata - canción de autor
Old fashioneds. Reggae voice trío
London Comedy: micro abierto con Diego Varea
Ginclub

TMJ
London
Tulsa
Fusionart
Kaf Café
La Gramola
London
London

3€

-

Dijous 5

Dimarts 3

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

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

2€

9:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:00
20:00
20:00
20:30
21:00
21:30
21:30
22:30
22:30
22:30
23:00

Zumba, sesión especial de música latina
Mompó
Finances ètiques i solidaries al País Valencià
La Repartidora
Los 3 mosqueteros: 3 mini calzones + bebida
La Bufala
8€
Aperitivo Vegano
Gioconda
Piazza Grande: Intercambio idiomas (italiano) Loca Bohemia
Aperitiamo: Aperitivo buffet italiano
La Pentola
Speak English special: Día nacional de Cornwall La Ola Fresca
5€
Mini Concert 35: Vent - metall
TMJ
Tapas y jazz
Chico Ostra
1€
Cenas MacroBIÓticas: La-kura Kolectiva
Café Cronopio
7€
Noche Flamenca: Isabel Julve y Kike Naval
Café Cronopio
Juan Fran Esparza - canción de autor
Kaf Café
Vent de Vol Trio, cançó jazz
enBabia
Jam de Improvisación. Teatro de humor
La Gramola
Circuito Café teatro con Pablo de los Reyes
Tulsa
6/3€
Dos Animales
London

Divendres 6

-

17:00
19:00

Inspirarte: Taller de creatividad familiar
Tube Chats: Intercambio de idiomas (inglés)

E. Idees Creatives
Loca Bohemia

2€

36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

19:30
20:00
20:00
20:00
20:30
21:00
21:30
21:30
21:30
22:00
23:30

6-10 MARÇ 37
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

Tuppersex para mujeres + picapica
Sonidos 60s
XV Aniversario Tulsa Café
La Mortis cia. Txetxe Folch
Un hombre, otro hombre
Les nits de Al-Paladar: Sopar amb carta especial
Noche de Humor: ¡KancaNeo Teatro Impro!
Dani de Manuel & Amigos+Paella Vegana 2,50€
Mollusque. Canciones en Francés
Concert festiu amb ball. Banda simfònica CIM
DJ&VJ: Clás. españoles de ayer, hoy y siempre

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

La A. Conchita
Tulsa
Tulsa
Teatre Lluerna
7€
Teatro Círculo
Al-Paladar
8/15€
Café Cronopio
Fusionart
Kaf Café
CIM
Fusionart

Dissabte 7

10:30
11:00
12:00
18:00
18:00
20:00
20:00
20:00
20:30
21:00
21:30
21:30
21:30
21:30
23:30

Constelaciones familiares
Festival Bandes. 20é aniversari AMJ
Cuentacuentos + taller be happy niños y papis
Alt. bioética y sostenible para un consumo responsable
Contes Cia. Edu Borja
El juego de la vida
#Aperitiver, acústico de Thee Vertigos
XV Aniversario Tulsa Café
Un hombre, otro hombre
Les nits de Al-Paladar: Sopar amb carta especial
Besarabia, música Balkánica y Klezmer
Rafael Vargas Trío Flamenco + Paella Vegana
MestiZando: La fusión infinita
Noche de jazz con Carlos Gonzalbez y Juan A.
DJ&VJ: Clás. españoles de ayer, hoy y siempre

Mompó
7/15€
Palau Música
La Ola Fresca
3€
As. Samadhi
Teatre Lluerna 5€/7€
Club Poetas
5€
Tulsa
4€
Tulsa
Teatro Círculo
Al-Paladar
8/15€
Café Cronopio
Fusionart
Loca Bohemia
Kaf Café
Fusionart

Diumenge 8

11:00
12:30
12:30
19:30
20:00
20:00
20:00
20:30

Brunch Time!
Dia de la dona. Concert d’Eva Dénia
Mesa Redonda Mujer y Creatividad
Peña Ernesto Urra: Cantautores
Bye Bye Feminity de Mage López
Jornada de Malabares (varios niveles)
El juego de la vida
Un hombre, otro hombre

La Ola Fresca
La Murta
La Rossa
Loca Bohemia
Café Cronopio
Fusionart
Club Poetas
Teatro Círculo

10€

Curs de Direcció Musical - Evan Feldman
TMJ
Curso de pan artesanal. Haz tu propio pan
Olegari
OpenJam SessioN! Todos los estilos ¡apúntate! Café Cronopio
Día de la cerveza: ofertas y experto cervecero
London
Trivial
Tulsa
Mini Concert 36: Coro, cant i conjunt de clarinets TMJ
Shunichi Miyagi acústico
Kaf Café

6€

5€
-

Dilluns 9

16:00
18:00
20:00
20:00
20:00
20:00
21:30

-

Dimarts 10

11:00
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:00
20:30
21:30

Com millorar la teua agilitat mental
Mompó
Curs de Direcció Musical - Evan Feldman
TMJ
Clases de iniciación de guitarra flamenca
Olegari
Charla práctica de coaching con pnl
Mompó
Homenatge a Ovidi Montllor. Borja Penalba+amics La Murta
Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!
London
Mini Concert 37: Música de cambra
TMJ
Película Hair+Bocata artesanal especial+bebida La Bufala
The Jazzy Jammin Band! IMPRO-JAZZ
Café Cronopio

9€
6€

5€
6€

38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

21:30

10-14 MARÇ 39
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

Micro abierto.Cantautores poetas y versiones

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Divendres 13

Kaf Café

Dimecres 11

17:30
20:00
20:00
20:30
21:00
21:30
21:30
22:30
23:00

¡Micromiércoles! Cuentacuentos familiar
Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€
Mini Concert 38: Música de cambra
Intercambio de idiomas
Degustación comida japonesa (8 sushi)
King Cool, Musicomedia (Pop/Rock/Soul)
Pablo Monleón y Natali Mc Pears
Twise dúo. Funk, jazz contemporáneo y más
Ginclub

Café Cronopio
Café Cronopio
TMJ
London
Tulsa
Fusionart
Kaf Café
La Gramola
London

2€
-

3€

-

Dijous 12

15:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:00
20:00
20:00
21:00
21:30
21:30
22:30
22:30
22:30
23:00

Sesión abierta de pilates, zona cervical
Mompó
Presentació del llibre: La banca que necesitamos La Repartidora
Los 3 mosqueteros: 3 mini calzones + bebida
La Bufala
8€
Aperitivo Vegano
Gioconda
Piazza Grande: Intercambio idiomas (italiano) Loca Bohemia
Aperitiamo: Aperitivo buffet italiano
La Pentola
Speak English
La Ola Fresca 5€
Mini Concert 39: Música de cambra
TMJ
Cenas MacroBIÓticas: La-kura Kolectiva
Café Cronopio
7€
Noche Flamenca: ¡Tumaka!
Café Cronopio
Circuit Intercities NestorMir y PabloUndDestruktionKaf Café
Xino Gomez, jazz de cantautor
enBabia
Jam de Improvisación. Teatro de humor
La Gramola
6/3€
Café Teatro con Pablo Carrascosa
Tulsa
Concierto Cicco Tiñone
London

13-15
17:30
18:30
19:00
19:00
19:30
20:00
20:00
20:00
20:00
21:00
21:30
21:30
21:30
23:00

Retiro residencial en Jardín de Mar de Yoga
As. Samadhi 160/150€
Cómo mejorar la visión de forma natural
Centre Mompó
Inicio de formación de Yoga ocular
Centre Mompó
Tube Chats: Intercambio de idiomas (inglés)
Loca Bohemia
Inauguració exposició i xerrada. Col. Zompopo Apeu de carrer
Charla - Taller: Que no te cuenten bolas chinas La A. Conchita
30ª Feria de Diseño Independiente
Fusionart
Sonidos 60s
Tulsa
Geronto Show Cia. Edu Borja (Adults)
Teatre Lluerna
7€
Mini Concert 40: Orquestra de corda
TMJ
Les nits de Al-Paladar: Sopar amb carta especial Al-Paladar
8/15€
Dúo El Balcón, canciones de Buenos Aires
Café Cronopio
3€
Vibración: Rock y pop acústico, folk rock, country Fusionart
Toni Cotoli guitarra y Andres Belmonte flauta Kaf Café
Sorteo (+de 20 artesanías en un solo premio)
Fusionart
1€

Dissabte 14

10:00
12:00
13:00
18:00
18:30
19:30
20:00
20:30
21:00
21:00

Taller de iniciación al Shiatsu
Centre Mompó
29€
Plantà de la falla
Terra
Paelles al carrer. Posem la llenya. Cal apuntar-se Terra
Geronto Show Cia. Edu Borja (Tots els públics) Teatre Lluerna 5€/7€
Feria Animalista (Protectoras)
Fusionart
Recital poesía
Loca Bohemia
#Aperitiver, acústico de The Obleans
Tulsa
4€
Charla I. animalista+Performance: Tauro Màrtir Fusionart
Danza
Loca Bohemia
Les nits de Al-Paladar: Sopar amb carta especial Al-Paladar
8/15€

40 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

21:30
21:30
21:30
23:00

14-21 MARÇ 41
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

The WatchaMacallist. Swing & R&B.
Vladi et son petit orchestre+Paella vegana 2,50€
Flamenco. Simon de Juan y Faelo
Dj Abracadabra + 24hs Dj Yakovenko

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Dimarts 17

Café Cronopio
Fusionart
Kaf Café
Fusionart

Diumenge 15

9:30
11:00
11:00
12:00
18:00
19:30
20:30

Bicifestación contra PGOU. Torre del Rellotge
Brunch Time!
¡¡Ola la la... la crêpe!! - crêpes desde 2€
Geronto Show Cia. Edu Borja
Geronto Show Cia. Edu Borja
Peña Ernesto Urra: Concierto fallero
Maridaje: Sushi y tercio de Porterhouse Oyster Stout

A. de Vecinos
La Ola Fresca
10€
La Ola Fresca
Teatre Lluerna 5€/7€
Teatre Lluerna 5€/7€
Loca Bohemia
Chico Ostra 4/1,50€

Dilluns 16

11:00
16:00
17:00
17:00
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:00
20:30
21:30
0:00
0:30

¡¡Ola la la... la crêpe!! - crêpes desde 2€
Plantà de la falla infantil
Taller de muixeranga
Inaguración pinturas Freskales
Xocolatada i coques
Contes estrafolaris, companyia Mitjalluna
Globotà
Cremà falla infantil + Jove Muixeranga València
Día de la cerveza: ofertas y experto cervecero
Trivial
Concert: Cesk Freixas
Sopar a la fresca (cal comprar tiquet al Terra)
Cercavila+correfocs pel barri fins CSO l’Horta
Cremà de la falla

La Ola Fresca
Terra
Terra
Itamora
Terra
Terra
Terra
Terra
London
Tulsa
Terra
Terra
Terra
Terra

-

-

11:00
19:00
20:00
20:00
21:30

¡¡Ola la la... la crêpe!! - crêpes desde 2€
St. Patricks: precios especiales y regalos
Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!
Inauguración: Gilman, Pankhurst, Woolf, Clara Salinas
Micro abierto para cantautores poetas y versiones

La Ola Fresca
London
London
Chico Ostra
Kaf Café

5€

Dimecres 18

11:00
20:30
21:00
23:00

¡¡Ola la la... la crêpe!! - crêpes desde 2€
Intercambio de idiomas
Degustación comida japonesa (8 sushi)
Ginclub

La Ola Fresca
London
Tulsa
London

¡¡Ola la la... la crêpe!! - crêpes desde 2€
Los 3 mosqueteros: 3 mini calzones + bebida
Piazza Grande: Intercambio idiomas (italiano)
Aperitiamo: Aperitivo buffet italiano
Speak English

La Ola Fresca
La Bufala
Loca Bohemia
La Pentola
La Ola Fresca

3€
-

Dijous 19

11:00
19:00
20:00
20:00
20:00

8€
5€

Divendres 20

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

Sonidos 60s
Festí de Paraules Cia. Vicent Cortés
La visita de la vieja dama cía. Teatro Circulo
Les nits de Al-Paladar: Sopar amb carta especial
Flamenco con Isabel Julve y Kike Naval

Tulsa
Teatre Lluerna
Teatro Círculo
Al-Paladar
Kaf Café

7€
8/15€

Dissabte 21

-

10:00
16:00
18:00

Yoga, para todos los niveles
Taller Acroyoga: Volando desde el corazón
Pugem al Tren Cia. Dani Miquel

Mompó
13€
As. Samadhi
60/65€
Teatre Lluerna 5€/7€

42 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

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

21-27 MARÇ 43
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

#Aperitiver, acústico de Lanuca
Tulsa
4€
La visita de la vieja dama cía. Teatro Circulo
Teatro Círculo
Les nits de Al-Paladar: Sopar amb carta especial Al-Paladar
8/15€
Mariluz Gutierrez + Javi Bou y Raúl Incertis
Café Cronopio
Noche Mediterránea:Marco Pompero+Menú:3€ Fusionart
DJ&VJ (Música pedorra de ayer y de hoy)
Fusionart
Road Ramos acústico
Kaf Café
Bossa Nossa - Annakiara Barberio & Luiz Morais Loca Bohemia
Brunch Time!
Pugem al Tren” Cia. Dani Miquel
Taller Acroyoga: Volando desde el corazón
Peña Ernesto Urra: Música de Brasil
Jornada de Malabares (varios niveles)
La visita de la vieja dama cía. Teatro Circulo

La Ola Fresca
10€
Teatre Lluerna 5€/7€
As. Samadhi
60/65€
Loca Bohemia
Fusionart
Teatro Círculo
-

Dilluns 23

20:00
20:00
20:00

OpenJam SessioN! Todos los estilos, ¡apúntate! Café Cronopio
Día de la cerveza: ofertas y experto cervecero
London
Trivial
Tulsa

-

Dimarts 24

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

Clases de iniciación de guitarra flamenca
Inicio de grupo de Mindfulness
Taller cuina marinera. Marisa Villalba i Felip Bens
Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!
The Jazzy Jammin Band! IMPRO-JAZZ
Micro abierto. Cantautores poetas y versiones

Olegari
Mompó
Al-Paladar
London
Café Cronopio
Kaf Café

6€
130€
25€
5€

Café Cronopio

2€

Dimecres 25

17:30

¡Micromiércoles! Cuentacuentos familiar

Club de Lectura: El imperio Yegorov
Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€
Intercambio de idiomas
Degustación comida japonesa (8 sushi)
Capitán Wilson Loop Freak Station
Mary and The Black Brains. Funk and soul night
London Comedy Antonio: La Anticomedia
Ginclub

Librería Gaia
Café Cronopio
London
Tulsa
Fusionart
La Gramola
London
London

1,5€
3€

-

Dijous 26

Diumenge 22

11:00
12:00
16:00
19:30
20:00
20:30

20:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:30
23:00
23:00
12:00
17:30
18:00
18:00
19:00
20:00
20:00
20:00
20:30
20:30
21:00
21:30
21:30
22:30
22:30
22:30
23:00

Yoga Hatha con música en directo
Mompó
Cuentacuentos + yoga para niños (7-12 años) Mompó
Clases Lindy Hop+blackbottom.vlc@gmail.com Fusionart
Taller: Cocina del mundo
Olegari
Los 3 mosqueteros: 3 mini calzones + bebida
La Bufala
Piazza Grande: Intercambio idiomas (italiano) Loca Bohemia
Aperitiamo: Aperitivo buffet italiano
La Pentola
Speak English
La Ola Fresca
5€
Teatre/musica. ¿Moonologo o Binologo?
El L.de la Rana
Los subasteros: Subasta de objetos vintage
Chico Ostra
Cenas MacroBIÓticas: La-kura Kolectiva
Café Cronopio
Noche Flamenca: Tania Salazar
Café Cronopio
Miguel Bregovic+banda bodas bautizos comuniones Kaf Café
Reina Roja, flamenco-copla
enBabia
Jam de Improvisación. Teatro de humor
La Gramola
Circuito Café Teatro con CIA Aérea
Tulsa
6/3€
Concierto Le Tupee
London

Divendres 27

16:30

Presentació del curs de Tarot

Mompó

5€

6€
8€
-

7€
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

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

27-31 MARÇ 45
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Aprende a usar la máquina de coser (3h)
Esperanzarecicla
23€
Xarrada de ioga ocular
Mompó
Tube Chats: Intercambio idiomas (inglés)
Loca Bohemia
Charla - Taller: Creatividad erótica
La A. Conchita
5€
Cartografía del Deseo de Ana Martínez
Café Cronopio
Exposició we llaure what we are de Shaun Elay El L. de la Rana
Sonidos 60s
Tulsa
El Clari Vidente Cia. Vicent Cortés
Teatre Lluerna
7€
La visita de la vieja dama cía. Teatro Circulo
Teatro Círculo
Les nits de Al-Paladar: Sopar amb carta especial Al-Paladar
8/15€
Concierto Anna y Helena
Café Cronopio
Jamaican Night: Ital Erik(Reggae) + Ital Food Fusionart
Ernesto Urra: Silvio Rodriguez
Loca Bohemia
Los Flacos. Fran Mariscal y Lena Carrilero
Kaf Café
DJ: Jahsanti Selektor (Dub/ Reggae/ Dancehall) Fusionart

Dissabte 28

10:30
10:30
17:00
17:00
18:00
20:00
20:00
20:00
20:30
21:00
21:30
21:30

Yoga y sonidos conscientes
Mompó
10€
Taller de Rebirthing, las relaciones
Mompó
25€
Taller jabones glicerina projectepikuk@gmail.com Fusionart
20€
Cook, bake, speak English
La Ola Fresca
12€
Caputxeta, més enllà del bosc
Teatre Lluerna 5€/7€
Dansa Espai Bàsic: Helena Gómez i Noelia Arcos El L.de la Rana
#Aperitiver, acústico de Tardor
Tulsa
4€
Fiestuki en la pelu
Itamora
Dansa Espai Bàsic: Helena Gómez i Noelia Arcos El L.de la Rana
Les nits de Al-Paladar: Sopar amb carta especial Al-Paladar
8/15€
Auténtico Blues. Danny Boy & Raoul T-Bonski Café Cronopio
Jamaican Night: Rubens Monasterio+Ital Food Fusionart

21:30
23:30

Slam Poetry VLC - Invitado Escandar Algeet
Kaf Café
DJ: Jahsanti Selektor (Dub/ Reggae/ Dancehall) Fusionart

Diumenge 29
11:00
Brunch&Merienda con pintora de huevos de Pascua La Ola Fresca
12:00
Caputxeta, més enllà del bosc
Teatre Lluerna
13:00
Brunch: Buffet libre
Chico Ostra
18:00
Verborrea húmeda y Los mundos de Juan
Fusionart
18:00
Caputxeta, més enllà del bosc
Teatre Lluerna
19:00
3 models pel canvi:Compromís, EUPV i Podem La Murta
19:30
Peña Ernesto Urra: Música argentina
Loca Bohemia
20:00
Jornada de Malabares (varios niveles)
Fusionart
20:30
La visita de la vieja dama cía. Teatro Circulo
Teatro Círculo
Dilluns 30
20:00
OpenJam SessioN! Todos los estilos, ¡apúntate! Café Cronopio
20:00
Día de la cerveza: ofertas y experto cervecero
London
20:00
Trivial
Tulsa
Dimarts 31
18:00
Clases de iniciación de guitarra flamenca
Olegari
20:00
Cocktail day: ¡Aprende a hacer el tuyo!
London
20:30
Sessió especial de pilates amb elements
Mompó
21:30
The Jazzy Jammin Band! IMPRO-JAZZ
Café Cronopio
21:30
Micro abierto. Cantautores poetas y versiones Kaf Café

5€/7€
6€
5€/7€

-

-

6€
5€
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A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
685 463 757
facebook.com/pages/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.
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Al-Paladar

Taverna i take away
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dj 8:30-20 Dv+Ds 10-23 Dg 10-17
96 338 93 39
facebook.com/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.

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.com/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.

Apeu de Carrer

Estudi i taller d´arquitectura
C/ Músic Hipòlit Martínez, 11
Dv 17-18:30 Ds 11-12:30
963724580
facebook.com/apeudecarrer
apeuarquitectes.wix.com/apeudecarrer
En una època on la construcció es troba
en baixes hores, apareix una forma diferent de fer arquitectura. Apeu de Carrer
és un col·lectiu d’arquitectes que aposta
per fer arribar a la gent una nova manera
de pensar l’espai i la ciutat. Volen que els
més xiquets juguen i es diverteixen amb
la ciutat, amb dissenyar i dibuixar cases
fantàstiques, laberints imaginaris, ciutats
en els núvols o en la mateixa selva. Unes
arquitectes diferents, molt a prop nostre,
a peu de carrer.
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La Bufala

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

Café Cronopio
Café-llibreria

C/ Baró de Sant Petrillo, 46
Dm-Dx 17-00 Dj-Ds 17-1:30 Dg 17-23
96 064 17 17
facebook.com/CafeCronopio
Què és un cronopio? És una paraula inventada per Julio Cortázar. Descriu un
tipus de personatge a contracorrent de
la societat. Els que arriben tard, els que
perden les coses i les troben, els que els
agrada la música, els llibres, els que prefereixen viure un record que estar darrere
d’una càmera de fotos. Cortázar entenia
què era perquè es va passar la vida intentant ser u. Potser, a Laura li passa el mateix. Dia rere dia, intenta viure vivint. Ser
un cronopio.

Centre Mompó
Teràpies naturals

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook.com/centremompo
centremompo.es
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 preocupacions, angoixes i malalties. Tot això
a base de teràpies naturals, massatges, osteopatia, 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.
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Centre Instructiu Musical
Escola de música

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
963691703
facebook.com/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.
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Chico Ostra
Café-llibreria

C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960719944
facebook.com/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.

El Club de los Poetas
Escola de teatre

C/ Germans Villalonga, 19
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds-Dg 20h
625995009
facebook.com/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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enBabia

Café i pauses
C/ Rafael Tramoyeres, 6
Dm-Dg 19-1:30h
617360060
facebook.com/gentenbabia
Fred, pluja i presses. Tanmateix, el meu
rellotge es va aturar. Willy Crook em va
tranquil·litzar. Vaig recordar el sabor del
formatge payoyo i vaig escoltar un acústic
molt tranquil. Vaig gaudir de la companyia d’un amic. En la taula havia aparegut
una llum sense adonar-me. Vaig mirar un
rellotge tancat en una gàbia. Marcava les
dotze i estava parat. Temps contingut,
quiet, detingut. Hora d’inicis, de finals,
de canvis i jo estava perdudament, en
Babia.
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Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Poeta Ricard Sant Martí, 17
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook.com/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.

Espai Idees Creatives
Activitats infantils

C/ Músic Magenti, 3
Dl-Dv 17-20h
963933667
facebook.com/espai-idees-creatives
espai.biz
Eva ho tenia clar. Per començar, ella volia
tindre el seu propi negoci i per altra banda, estimava molt als xiquets i tot el seu
món infantil. Des de fa 18 anys porta organitzant i treballant perquè totes les persones, siguen adultes o xiquetes, juguen,
aprenguen i s’ho passen bé. Un lloc on tot
té cabuda: aniversaris, contacontes, tallers
creatius, activitats compartides... tot pensat per a la família. Un lloc on la creativitat i les idees es porten al límit. Un lloc
perfecte per a ser xiquet i tornar a ser-ho.

Esperanzarecicla
Costura i artesania

C/ Viver, 8
Segons Activitat
963615598
facebook.com/pages/Tiempo
-de-Costura-Esperanzarecicla
Esperanza va veure la necessitat de reinventar-se, de reciclar-se a si mateixa.
Després de treballar per a altres empreses
tèxtils va fer el pas i va obrir el seu propi
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet
a mà, per l’artesania, pel reciclatge, per la
reutilització i per la reducció material. És
un lloc únic en tot el barri per a qualsevol
persona que vulga aprendre tot el que Esperanza sap fer: costura, teixir, indumentària valenciana...
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Fusionart

Associació cultural
C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook.com/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.com/lagramola
Passem front un cantó del barri de Benimaclet. Ens aguaitem tímidament a una
finestra. Veiem gent somrient, parlant,
jugant... I sobre les taules troebem 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.com/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 sa casa.
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Kaf Café
Café literari

C/ Arquitecte Arnau, 16
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook.com/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.
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El Lienzo de la Rana
Tenda de belles arts

C/ Arquitecte Arnau, 39
Dl-Dv 10-14h 16:30-20:30h
Ds 11-14h 17-19:30h
96 205 06 60
facebook.com/El-lienzo-de-la-rana-II
Poques tendes de belles arts tenen el mateix compromís que aquesta té amb els
artistes, estudiants i aficionats a l’art.
Un lloc on no tan sols trobaràs molts colors, pinzells, marcs, cartolines, una ampla varietat de papers i suports en diverses
grandàries. Si no que també trobaràs un
tracte amable i proper. Trobaràs a Francisco, fuster de professió, qui et farà el
bastidor a mesura que necessites.
I al fons, trobaràs ‘la Charca’, un espai
d’exposicions obert a tothom.

Loca Bohemia
Café-bar

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
96 326 66 13
facebook.com/locabohemiacafebar
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 poc a poc. La primera peça,
una cançó sense partitura no deixa indiferent a ningú i les cares de felicitat es
reprodueixen. Tot en Loca Bohemia. El
lloc perfecte per a la gent enamorada de
la música en directe. On la improvisació
sempre té cabuda.

London

Café i cerveses
C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook.com/cafelondonbenimaclet
Quan una persona entra en el London entra en un lloc on fer còctels és una qüestió
molt seriosa. Sergio, sempre darrere de la
barra, és capaç de mirar als teus ulls i preparar la beguda perfecta per a tu. Darrere
d´ell 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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MCP Arquitectura
Estudi d´arquitectura

C/ Rambla, 16
Dl-Dv 9-14h 17-21h
96 391 13 39
mcparquitectura.com
Fa 4 anys, una tragèdia marca l’inici
d’un nou projecte per a Manuel Cerdà.
Maria, la seua veïna, falta. És aleshores
quan adquireix la seua casa i aquesta comença a transformar-se en Multicultural
Project, MCP Arquitectura. Aquest no és
tan sols un estudi d’un arquitecte, ja que
exposicions d’art, fotografia, arquitectura i conferencies conviuen amb les seues
maquetes i dibuixos. Han canviat moltes
coses però aquesta continua sent la casa de
Maria. Una casa oberta a tothom.
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L’Olegari
Pizzeria

C/ Músic Hipòlit Martínez, 8
Dl-Dg 16-1:30h
653 222 681
facebook.com/olegari.benimaclet
Quan un entra en l’Olegari, no està entrant en una pizzeria, està entrant en un
gran saló d’una casa mediterrània. Un
lloc on la informalitat és sinònim de comoditat. En aquest gran saló les pizzes no
paren d’eixir, tot està pensat i al mateix
temps tot està en mans de l’atzar. Quines
pizzes ens portaran aquesta vegada? Hi ha
més de 25 tipus! Totes elles fetes amb la
mateixa dedicació, respectant la recepta
original a base de llevat mare, farines italianes i productes frescos i de temporada.

La Ola Fresca
Delicafé

La Repartidora

Llibres, formació i comunicació

C/ Músic Magenti, 11
Dm-Dv 10-22h Ds 10:30-16:30 18-20h
Dg 11-20h 610 026 305
facebook.com/laolafresca
laolafresca.com

C/ Arquitecte Arnau, 5
Dx-Dv 10:30-13:30 17-20 Ds 10:30-13:30
96 361 27 66
facebook.com/larepartidora.valencia
larepartidora.org

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.

“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui
seran els pobres de demà.” Aquesta frase
del passat il·lustra el que seria el pensament d’un grup de cinc persones, que
volen canviar el sistema des de dins. Totes
elles han creat La Repartidora, un projecte social, cultural i polític autogestionat
que dóna suport a projectes d’economia
solidària, productes ecològics i llibreria.
Tot per a preparar el que ha de vindre. Ja
que com va dir el filòsof: “El revolucionari
ha d’escoltar l’herba créixer.”
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La Rossa

Llibres en femení
C/ Enric Navarro, 26
Dl-Ds 10:30 - 14:00 16:30-20:30
688 927 573
facebook.com/librerialarossa
Dorothy Parker va escriure Una Rossa
Imponent, un dels relats més emocionants i perfectes de la literatura del segle
XX. La Rossa, no sols fa un homenatge a
aquest text i autora sinó que vol convertir-se en un lloc de referència per tothom
que busque autores nacionals i estrangeres. Una llibreria que aposta per la igualtat
de gènere i la promoció de la dona dins de
la cultura i la societat actual. Un lloc que
ens facilita l’accés a assajos sobre gènere.
En definitiva, tota una llibreria en femení.
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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.com/
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.

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.com/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 subtituïdes 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!

62 LLOCS

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.com/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.
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Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 33
facebook.com/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 12h, 18h
96 389 93 89
facebook.com/pages/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 verdadera declaració d’humilitat.
I malgrat tot, en aquest teatre ocorren verdaders 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.

Tulsa Café
Café-bar

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

un projecte de

vols entrar?
benimacletentra.org
benimaclet.entra
benimacletentra

