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Hola! 

Tens entre les teues mans el 26é núme-
ro de Benimaclet Entra, la teua guia del 
barri.

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

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

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

Benimaclet: Tots els colors, totes les 
cultures.

Dipòsit legal
V369-2015

benimacletentra.org - 646 25 89 92
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra

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

Gràcies a tots!

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

Manuel Pérez Bernat
Disseny gràfic, maquetació, fotografies, 
textos llocs, entrevistes i disseny editorial

Conxa Mestres i Nuria Botella Mestres
Traduccions i assessorament lingüístic

Fernando Carranza Miralles
Disseny editorial, disseny gràfic, textos llocs

Col·laboradors 
Alejandro Murcia, Alejandro Portaz, Mi-
quel Canyada, Jose Miguel Angrisano, 
Ivan Colom, Lorena Gascón, Carolina 
Olmedo, Javiera Manzi, Valentina Paz 
Henríquez, Victor Serna, El Tast (Paris), 
orfheo, Sandra Navarro, Catxirulo Lab, 
Antonio Pérez, Paco Guardeño i AVV de 
Benimaclet
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Lalalimola
Portada del número d’abril

lalalimola.com
instagram / @lalalimola

Com vas començar a dibuixar? De xico-
teta copiava tot el que dibuixava la meua 
germana major. Més tard jugava a crear 
històries imaginàries amb els dibuixos que 
feia. 

Sent espectadora de la teua obra, com 
definiries el món de Lalalimola? Senzill, 
divertit, fresc i sincer.

Per què aquesta predilecció per la il·lus-
tració infantil? M’agrada la llibertat crea-
tiva i l’espontaneïtat del públic infantil. 

Quin és el teu llibre infantil favorit? I 
per què? Molts, però un dels meus favo-
rits és This Is the House Where Jack Lives, 
escrit per Joan Heilbroner i il·lustrat per 
Aliki. Per la seua senzilla i alhora audaç 
estructura narrativa i les divertidíssimes 
il·lustracions que reforcen el fil narratiu a 
manera de repetició.

D’on traus la inspiració? De pel·lícules, 
d’un llibre, d’una cançó, del teatre, en un 
bar, en un parc, de la meua família, dels 
meus amics, del meu gos, d’un viatge, ... 
En qualsevol lloc pot haver-hi una inspi-
ració, que la trobes ja és més personal.

Quins són els teus referents? Cada volta 
vaig estirant del fil i descobrint nous refe-
rents que m’apassionen; però per anome-
nar-ne alguns: Sasek, Sempé, Cesc, Tomi 
Ungerer, Roger Duvoisin, Olle Eksell, 
Paul Rand, ...

Sembla imprescindible, hui en dia, la 
creació d’una marca personal, d’un es-
til identificatiu i la comunicació en les 
xarxes socials. Què et sembla? Crec que 
estem tan preocupats per aquestes qües-
tions que se’ns oblida el que és realment 
important: dibuixar.

Fuges de la realitat més dura, buscant 
l’artifici i l’alegria. Com aconsegueixes 
trobar força? La realitat és subjectiva de 
cada individu i com va dir Ramón de 
Campoamor “tot és segons el color del 
cristall amb què es mira”. En aquest sen-
tit, el dibuix per a mi és una manera de 
veure a través d’aquest cristall, de com vull 
mirar i percebre el que m’envolta. Vivim 
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envoltats de problemes i preocupacions i 
l’única cosa reconfortant de debò són els 
senzills i a vegades, inadvertits moments 
que gaudim i que ens ajuden a conformar 
una realitat un poc menys angoixant.

Per què les xicotetes històries, les ac-
cions quotidianes, les relacions fa-
miliars són tan importants en la teua 
obra? M’interessa l’individu, les seues 
emocions i la relació amb el seu entorn. 
La quotidianitat perquè al cap i a la fi és el 
que conforma la vida. 

De quines tècniques de dibuix ets fan? 
Normalment empre tècniques digitals, 
solc fer el dibuix base amb Adobe Illustra-
tor i més tard treballar línies més gestuals 
i textures en Photoshop. A vegades, com-
bine el digital amb textures i/o dibuixos 
fets a mà amb gouache, tinta xinesa, aqua-
rel·la, ceres, retoladors, ... Malgrat el que 
puga semblar, el dibuix vectorial té uns 
enormes avantatges pel que fa a la imat-
ge de mapa de bits i es poden aconseguir 
resultats sorprenents. En el meu cas, que 
vinc del disseny gràfic, he aconseguit que 
l’eina s’ajuste al meu estil de treball d’una 
manera més orgànica i fresca.

Com és el teu procés creatiu? Quan co-
mence un projecte el primer pas i a vega-
des el més extens és la recerca i documen-
tació en Internet, pel·lícules, llibres, ... A 
continuació, tracte de relacionar i con-
ceptualitzar idees amb paraules i esbossos 
ràpids a mà. No solc utilitzar els esbossos 
com a base ni escanejar-los, sinó que una 
vegada ja conceptualitzada la idea, di-

buixe directament en Adobe Illustrator o 
Photoshop, segons l’estil gràfic que vulga 
donar-li al projecte.

Com és la ciutat en la qual vius? Fa sis 
mesos que visc a Barcelona i, malgrat la 
bullícia del turisme i tant car que és viure 
ací, és una ciutat amb una increïble oferta 
cultural i un patrimoni històric-cultural 
d’un valor incalculable. El ressò del Mo-
dernisme està present per tota la ciutat.

Com és la teua ciutat somiada? Un mix 
entre Amsterdam, Berlín i València.

Parla’ns de la portada. La idea inicial te-
nia una base històrica vinculada al barri, 
però un dia treballant entrava el sol per la 
finestra i vaig sentir que ja era primavera. 
Llavors vaig pensar reflectir com la prima-
vera influeix en el nostre estat emocional 
i psicològic. 

Una pel·lícula, un llibre i un disc. Zelig 
de Woody Allen, Te lo contaré en un viaje 
de Carlos Garrido i Rue des Cascades de 
Yann Tiersen.

Quin ha sigut el millor feedback que 
has rebut amb el teu treball? Que una 
persona somriga al veure el teu treball és 
el millor feedback que es pot tenir.

Com veus Benimaclet? He viscut sis anys 
a Benimaclet i per a mi és un poble amb 
història, alegre i acollidor. On passat i fu-
tur es fusionen, conviuen i es retroalimen-
ten. Una llar.

Entrevista per Manuel Pérez Bernat
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Quin paper juga el barri en l’educació 
dels nostres xiquets i xiquetes? Quina 
incidència tenen els desitjos dels in-
fants en la construcció de l’espai comú? 
Podem entendre l’educació com a un 
procés cooperatiu? Com gestionem 
de forma comunitària una ferramenta 
educativa?

Aquestes són algunes de les preguntes que 
impulsen l’organització d’unes jornades de 
presentació, reflexió i punt de partida d’un 
projecte que pretén generar una xarxa de 
publicacions realitzades per infants al barri.

La premsa menuda de Benimaclet és 
un projecte ideat i realitzat pel col·lectiu 
Catxirulo Lab, i organitzat des de l’Es-

cuela Meme, que ha rebut una subvenció 
de València Ciutat Educadora. L’eix del 
projecte és un laboratori cooperatiu, una 
ferramenta educativa de gestió comuni-
tària a partir d’un dispositiu de sistemes 
autònoms d’impressió analògica, pensats 
per ser utilitzats per a xiquetes i xiquets a 
partir de sis anys.

Les jornades tindran lloc els dissabtes 8 i 
29 d’abril i 13 de maig a l’Escuela Meme i 
hem convidat a intervenir-hi tot un seguit 
de persones i col·lectius que per la seua 
trajectòria o per la seua relació directa 
amb el context del projecte (infància, barri, 
autoedició, etc.) poden aportar una mira-
da crítica i constructiva.

Cada jornada es planteja al llarg de tot 
un dia, amb un dinar inclòs, generant 
diversos espais de relació i participació: 
xerrades, taules rodones, debats i tallers 
pràctics. Hi poden assistir persones i 
col·lectius del barri i també estudiants i 
professionals del món de l’educació, l’art, 
la mediació cultural, la sociologia, l’edito-
rial, etc. En definitiva qualsevol persona 
que se senta interpel·lada pel planteja-
ment del projecte o que li desperte curio-
sitat pel motiu que siga.

Les xerrades inicials de les jornades esta-
ran a càrrec de persones amb un bagatge 
teòric i pràctic prou significatiu: Alfred 
Ramos (mestre, pedagog i investigador. 
Autor, entre altres de llibres com “Mes-
tres de la impremta. El moviment Freinet 
a València”), L’Automàtica (col·lectiu de 
dissenyadors gràfics, il·lustradors i artistes 
de Barcelona que des de l’any 2011 des-
envolupen un projecte en una vella im-
premta de barri d’impressió tipogràfica) i 

Educar, cooperar, 
auto-editar i teixir comunitat
Jornades de La premsa menuda  de Benimaclet



Jornades  de La premsa menuda  de 
Benimaclet 
8 i 29 d’abril / 13 de maig
Catxirulo Lab (Escuela Meme)
Carrer del Poeta Ricard Sanmartí, 17

Inscripció i més informació
catxirulolab.org/premsa-menuda-beni
hola@catxirulolab.org

Inscripció gratuïta 
Cal inscriure’s prèviament! 
Places limitades
Tallers pràctics - 6 persones
Acceptació per ordre d’inscripció

Aida Sánchez de Serdio (investigadora i 
educadora en els àmbits de les pràctiques 
artístiques col·laboratives, cultura visual, 
pedagogia i recerca qualitativa. Actual-
ment és assessora d’educació i públics del 
Museo Reina Sofía de Madrid).

Per les taules rodones s’han convidat 
persones que presenten una diversitat de 
proximitats als plantejaments i l’entorn 
del projecte: L’Alqueria Kunterbunt, 
Todo EnCaja, La flameta de Benima-
clet, Industrias lentas, Enric Ramiro, 
Elisa M. Matallín, Magacim, La Repar-
tidora i Benimaclet Viu.

El gruix de les activitats d’aquestes jorna-
des estan orientades a persones adultes, 
però s’hi pot assistir amb infants. L’orga-
nització prepararà un espai ampli de joc 
i activitats relacionades amb l’autoedició, 
compatible amb l’activitat de les persones 
adultes, i hi haurà una persona de l’orga-
nització responsable de tenir-ne cura.

Col·lectiu Catxirulo Lab
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Women in Work. Dona, art i treball en 
la globalització, exhibició inaugurada en 
la sala d’exposicions de la UPV el passat 7 
de març, reuneix a 46 artistes i col·lectius 
de diferents parts del món entorn de la 
commemoració del 8 de març, Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora, com 
a eix de reivindicació des de l’art i de 
les lluites feministes per la igualtat de 
drets. Comissariada per Mau Monleón 
Pradas en col·laboració amb la platafor-
ma Arte Contra la Violencia de Género, 
ACVG, ofereix un ventall de pràctiques 
artístiques que des de 1990 han abordat la 
problemàtica relació de les dones i l’ordre 
capitalista, expressat per l’eix patriarcat i 

treball. Part important d’aquests projectes 
són declaradament feministes i integren el 
quefer d’homes i dones des d’una perspec-
tiva que busca superar el lloc comú que 
sosté que aquesta lluita és exclusivament 
femenina.

Entre les propostes destaquem: Mujer no 
me gustas cuando callas. Movimiento 
estudiantil y lucha feminista en Chile; 
una intervenció gràfica amb peces realit-
zades en el marc de les lluites actuals en-
torn de la demanda per l’avortament lliure 
a Xile, una educació no sexista i contra la 
violència de gènere. Davant la necessitat 
de trencar la concepció de l’avortament 
com un secret incòmode de les dones −al 
marge de la societat i l’esfera pública− la 
intervenció reuneix diferents organitza-
cions feministes que reobrin aquest debat, 
tancat per la dictadura militar, a partir del 
cicle de mobilitzacions que arriba a un 
punt de clímax en 2011. Aquestes agru-
pacions d’activisme gràfic encaren la ne-
cessitat de mostrar l’avortament com una 
pràctica per a l’emancipació dels cossos, 
però també com un símbol de la “despa-
triarcalització” radical.

Una d’elles és Ser & Gráfica, col·lectiva 
d’artistes, educadores i llibertàries nascu-
da en 2016, la intervenció propagandísti-
ca de les quals es pensa com a pont entre 
l’art i l’educació, com a creació col·lectiva 
i aula oberta, com una pissarra que s’es-
tén cap al carrer. Obrint-se pas a la ciutat, 
l’agrupació integrada per Karine Hurta-
do i Drina Herrera visitarà València per 

Women in Work 
Anotacions sobre gràfica, activisme i lluita 
feminista a Amèrica Llatina
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a presentar el seu treball recent, així com 
per a oferir un taller d’Imatge col·lectiva 
com un lloc de reflexió, acció i impressió 
creativa que estén la proposta de Wo-
men in Work al barri de Benimaclet. 
Ambdues instàncies busquen generar un 
espai de trobada creativa entre dues geo-
grafies simbòliques i culturals diferents, 
però que no obstant això, comparteixen 
una suma de vivències en comú, entorn 
del fet colonial i les lluites actuals del fe-
minisme. 

A partir d’aquesta invitació, la seua pro-
ducció recent gira entorn de la força 
ancestral de la dona americana, ator-
gant imatges i representacions a un relat 
històric, feminista i anticolonial. Amb la 
finalitat de revisitar col·lectivament una 
història en comú, a través de la interven-
ció de carrer, les activitats busquen recom-
pondre els teixits culturals que uneixen 
ambdues latituds, a fi d’establir una trama 
d’historicitat mútua, col·laboració i so-
roritat. Per mitjà d’una metodologia de 
construcció col·lectiva i participació vin-
culant, el taller es proposa transmetre part 
dels sabers i perspectives de resistència 
transcultural, treballats per Ser & Gráfi-
ca, a les creadores i creadors valencians. 
En aquesta ocasió, compartiran la recerca 
sobre la seua pràctica artística com a pe-
dagogia i construcció comunitària, amb 
la finalitat de dissenyar en conjunt una 
peça gràfica, imprimir-la en serigrafia 
i després intervenir amb ella en l’espai 
públic de Benimaclet. 

Carolina Olmedo i Javiera Manzi

Impartit per
Ser & Gráfica
Karine Hurtado, Xile
Drina Herrera, Xile
Coordinació
Valentina Paz Henríquez 

Women in Work
Dona, art i treball en la globalització
11-14h / 17-20h 
Gratuït
Sala d’exposicions de la UPV
Edifici del Rectorat (3A), planta baixa

Inscripció gratuïta en
mujerartetrabajo@gmail.com
Data límit d’inscripció
Divendres 28 d’abril

Més informació en
artecontraviolenciadegenero.org
facebook / serygrafica

 Taller de cartell comunitari 
Dissabte 29 de abril - 10h
Caixa Fosca 
C/ Enric Navarro 1

L’activitat conclou amb una intervenció 
gràfica comunitària en el barri de 
Benimaclet

Col·labora 
conFusión Festival, ACVG, Caixa Fosca 
i Universitat Politècnica de València
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Jose Miguel Angrisano “El Pani”, 49 años
Bohemio

“Soy el Pani y camino sólo con una pierna día a día”
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orfheo
La teua comunitat cultural 

orfheo.org 
facebook / orfheo.org
info@orfheo.org 

Estar en contacte simplement per alguna 
cosa que ens agrada, per desitjos, passions 
o interessos, ja no és suficient; el món ens 
necessita pel que fem, pel que aportem. 
Actuar en l’àmbit local i pensar en xarxa 
globalment de forma col·laborativa és una 
oportunitat per a potenciar les nostres ac-
cions i crear noves possibilitats i enllaços. 
Significa promoure la cultura associativa 
com a creixement sostenible col·lectiu, 
en expansió, en moviment. Potser algu-
na vegada ho has pensat, però ara pot 
ser realitat. Imagina una gran comunitat 

cultural, el principi de la qual és senzill 
i potent: poder fer més coses junts que 
per separat.

Orfheo naix a Benimaclet i, des d’aquest 
barri, la idea s’estén a tota la ciutat de 
València i més enllà, sense límits ni con-
fins. Creiem en universos de creativitat 
inclusius, estimulants, innovadors, tec-
nològics, d’integració social i d’unió. 
Creiem en una nova era, on el centre siga 
participar i compartir. Construïm noves 
formes de viure i tecnologies que faciliten 
l’intercanvi d’experiències i informació.

El projecte creix ràpidament i detecta 
la necessitat de potenciar i organitzar la 
cultura i facilitar el seu accés de forma 
universal. Després d’un intens treball, 
ara Orfheo es presenta en la seua primera 
versió per a tots aquells que ho desitgen.

La comunitat online orfheo.org evolucio-
na per a reflectir, connectar i gestionar tot 
l’univers artístic-cultural:

- Les persones poden compartir propos-
tes artístiques de qualsevol disciplina, 
mostrar i proposar les seues creacions. 
Poden apuntar-se a convocatòries, com-
partir art i generar beneficis.

- Qualsevol tipus d’espai pot albergar 
art, donar difusió a les seues activitats, 
ser trobat en el mapa cultural i traure’n el 
màxim partit. Açò és perfecte per a espais 
culturals, comercials o particulars.

- Les organitzacions poden llançar con-
vocatòries amb formularis personalitzats 



Presentació oficial del projecte
Dimarts 25 d’abril - 19h
Las Naves
C/ Joan Verdeguer, 16

i accedir a la potent eina tecnològica de 
gestió, la qual permet consultar, organit-
zar i creuar, en un programa interactiu, 
totes les dades rebudes, de manera ràpida 
i senzilla. És ideal per a tots els processos 
d’organització. Per a grans esdeveniments, 
per a col·lectius, associacions, federacions, 
festivals, fires, museus, ONGs, funda-
cions, revistes, empreses, institucions, ... 

- El gran públic pot accedir a una font or-
denada d’informació, navegar entre pro-
jectes, trobar activitats, inspirar-se i parti-
cipar. És una plataforma no solament per 
a crear sinó per a observar cultura, que es 
pot descobrir a través de perfils i enllaços.

El projecte evoluciona per a convertir-se 
en una xarxa social diferent, per a perso-
nes que volen promoure, mitjançant pro-
jectes artístics-culturals, valors importants 
que estan a la base d’una relació, d’un xi-
cotet grup o d’una gran comunitat. Tot 
pren força des de l’art, a través d’accions 
amb capacitat transformadora. Orfheo és 
la veu d’aquesta gent que crea i compar-
teix, la veu de qui vol fer i expressar.

El 25 d’abril a Las Naves, es presentarà 
Orfheo a la ciutat, a totes les persones que 
desitgen apropar-s’hi i descobrir amb més 
atenció allò que fa d’aquest projecte una 
realitat.

Equip Orfheo
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No és la primera vegada que treballeu 
junts. En què es diferencia The Lighters 
als anteriors projectes? Charlie i jo ens 
vam conéixer en Tramperos, una de les 
primeres bandes de versions de rock en les 
quals vam estar. The Lighters es diferencia 
dels altres projectes en el fet que som un 
duo i en què tractem de fer un repertori 
que agrade al públic, fugint de les cançons 
extracomerciales i de les cançons avorri-
des i alhora tractant de tocar tots els estils 
tant en anglés com a castellà.

Per què covers? Ens sembla la millor 
manera de fer gaudir a la gent, sempre 
és més fàcil fer-los cantar i ballar amb 
temes que coneixen. A més, tant Charlie 

com jo tenim o hem tingut formacions 
de cançons pròpies, les quals responen a 
altres necessitats. Jo vaig ser vocalista del 
grup de metall valencià L’Endeví i actual-
ment Charlie té dues bandes de cançons 
pròpies, Gran Quivira i The Saltitos.

D’on ve el nom de The Lighters? Ens va 
semblar que sonava bé, i ens va agradar el 
que representa, alguna cosa que s’usa per 
a encendre foc. Una vegada, una persona 
del públic ens va dir que li havíem encés 
l’espurna, i per açò pensarem aquest nom.

Us sentiu molt còmodes amb l’acústic. 
Què us aporta aquest format més re-
duït? Ens agrada molt tocar amb banda, 
però no sempre les condicions ho perme-
ten. És com tot; com més ingredients, 
més riquesa, però també més coses a tenir 
en compte i més complexitat. Charlie i 
jo portem tocant quasi 4 anys, i ens co-
neixem tant que només amb mirades sa-
bem el que l’altre va a fer, encara que a 
voltes ens equivoquem. A més, els locals 
en els quals actuem normalment prefe-
reixen que anem en format duo.

En el vostre repertori trobem clàssics 
del rock, blues i soul. Com respon 
el vostre públic a aquestes cançons? 
Responen genial, de fet, la majoria de 
cançons que portem en el repertori les 
tenim perquè ens les han demanat altres 
vegades. En certa manera pot dir-se que 
fem una mica “música a la carta”.

Quins objectius perseguiu? El nostre 
objectiu és passar-ho bé i fer que uns al-
tres ho passen bé, gaudir cada moment de 

Lorena Gascón. The Lighters
La banda sonora de la teua vida



Cançons per a 
Un viatge per carretera
Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers
Cantar fins a quedar-te sense veu
Charlie Big Potato, Skunk Anansie
Fer un bes baix la pluja
The Blower’s Daughter, Damien Rice
Preparar-se per a un dissabte nit
Opium of the People, Slipknot
Un diumenge de ressaca
Un concert sencer de Glen Hansard

The Lighters
Dimecres 12 - 21.30h 
Tallafocs
C/ Baró de San Petrillo, 46

la música i de l’energia que compartim 
amb el públic. Bé, i el de ser estreles del 
rock i tocar en Wembley, també.

Porteu una gran quantitat de concerts a 
l’esquena, alguna anècdota interessant? 
Ens ha passat de tot: perdre’ns per a arri-
bar a un bolo, que ens paguen de més, 
que ens lleven el micro perquè no volen 
deixar de cantar, que se’ns obliden coses, 
que ens falle l’equip i fer el concert sencer 
a pèl, dormir només una o dues hores, fer 
doblets de 4 hores en un dia... però fins al 
moment, res greu.

Què ens trobarem en el concert al Talla-
focs? Us aneu a trobar, a part d’uns pinxos 
magnífics, a dues persones que tenen mol-
tes ganes de fer música i compartir-la amb 
el qual estiga disposat a escoltar-la.

Entrevista per Alejandro Murcia
foto: Paco Luna
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Aquest plat és una opció molt original 
per fer una picaeta. La poma s’entén nor-
malment com a postre, i el peix com a 
plat principal. En aquest cas, li peguem la 

Filets de sardina marinats
amb nata al pebre roig, poma àcida i 
corfa de taronja

El Tast
70 Rue Duhesme, París
L’ambaixada de Benimaclet a París
facebook / eltastparis

Dificultat Fàcil
Nombre de comensals 3-5 (per a picar)
Temps 3,5 h

Ingredients
1 kg de sardines
500 g de sucre
500 g sal 
Nata per muntar (sense sucre)
Pebre roig
Poma àcida
Corfa de taronja

volta i els combinem per fer un entrant. 
Fresca i senzilla, aquesta recepta és de ca-
tegoria!

El Tast és un restaurant valencià a Paris. 
Benimaclet, Meliana, i Algirós estan re-
presentats a la capital francesa per mos-
trar la millor part de la gastronomia va-
lenciana.

Passos
1 Netejar les sardines, llevar el cap i la 
cua, i obrir els filets en dues parts. 
2 Una vegada les tinguem totes netes, 
les soterrem en una mescla de sucre i sal 
(500 g de sucre, 500 g de sal) i les deixem 
a la nevera durant 3 hores. 
3 Una vegada marinades, netejar les sar-
dines amb aigua per llevar els excessos de 
sal i sucre, revisar cada filet per tal que 
no queden espines molt grosses, i col·lo-
car-les dins d’un recipient amb oli d’oliva. 
4 Muntar nata sense sucre, i afegir pebre 
roig al gust (la nata sense sucre donara un 
toc àcid que combina molt bé amb la sar-
dina i la poma àcida).
5 Tallar la poma (la varietat Granny Smith 
és la millor) en parts molt menudes.
6 Servir en un pinxo combinant sardina, 
nata i poma àcida. 
7 Per últim, podem ratllar corfa de ta-
ronja sobre el pinxo, donarà un toc cítric 
molt fresc. 

Equip El Tast
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent

BENIMACLET COENT  17
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facebook / TerapiaDeChoque.LateNight
youtube / Terapia de Choque

L Sóc Laura Ojeda i m’encarregue, sobre-
tot, del so, l’organització de les càmeres i 
l’edició de vídeos. Pense que en el món en 
el qual estem hui, o et mous o t’esclafen; 
els projectes i el treball no arriben sols. 
Crec que aquesta idea és la motivació 
principal que tinc a l’hora de fer açò.
AL Sóc Alvaro David Serrano i m’en-
carregue de la part tècnica referent a les 
càmeres. Dirigisc un poc la disposició, 
l’enquadrament i el referent a la qualitat 
de la imatge que gravem.
A Jo sóc Arnau Soler. Presente el show i 
escric els guions. Tenia un poc d’experièn-
cia en l’humor, ja que faig monòlegs des 
de fa 5 anys.

Com sorgeix la idea?
A És una bogeria que se’m va ocórrer quan 
les xiques de la Tapadera em van donar 
l’oportunitat de fer un show de comèdia 
en el local. S’estaven fent diversos micros 
oberts de monòlegs a València, així que 
se’m va ocórrer fer una cosa diferent, una 
espècie de programa d’actualitat a manera 
de Late Night. Li ho vaig comentar a Mar-
cos i ens vam engegar amb el projecte.

Quines inquietuds hi ha darrere del show?
A Jo porte diversos anys fent monòlegs 
de comèdia i actualment és la base prin-
cipal de la meua economia. Els còmics 
hem d’intentar explorar molts mitjans. 
La comèdia és molt àmplia, es poden fer 
moltes coses i, des del meu punt de vis-
ta, necessitava explorar un altre tipus de 
mitjans. A part crec que YouTube és una 
plataforma molt interessant per a exposar 
el treball i volia començar a pujar coses. 
Crec que els còmics de monòlegs estem 

  BENIMACLET ACTUA

Què és Terapia de Choque? 
A Un Late Night Show gravat en directe, 
fet amb els mínims mitjans possibles. 
Cada setmana fem un espectacle nou per-
què es tracta d’un programa d’actualitat 
en el qual hi ha un monòleg, una secció 
d’actualitat, un convidat, una prova amb 
ell, i tot açò es renova cada setmana.

Qui formeu l’equip?
M Jo sóc Marcos Cuñado. Sóc DJ i en el 
programa m’ocupe de la música. Mai ha-
via punxat música per a alguna cosa així, 
em sembla molt interessant.

Terapia de Choque
Late Night Show... amb cartons
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Terapia de Choque
Tots els dilluns - 21.30h
La Tapadera
C/ Salvador Almenar, 4

en la merda perquè ningú ha tingut ga-
nes de pujar coses a YouTube. Per açò els 
youtubers ho estan petant tot i els còmics 
estem en Terapia de Choque.

Què tracteu de transmetre al públic?
L Tenim la intenció de generar cultura, 
riure i que la gent vinga a passar-ho bé 
i a gaudir. Intentem que el públic s’invo-
lucre, que pense, reflexione i a més que 
riga. També tenen la possibilitat de parti-
cipar-hi perquè açò no es perda. Insistisc, 
som uns xavals que no cobrem i que fem 
açò perquè volem.

Què reflecteix l’escenografia?
AL Volíem recordar a les persones que es 
pot fer molt amb molt poc i que el que real-
ment es necessita són ganes de fer les coses.

Quin paper té l’humor?
M Sembla que amb l’humor tot entra més 
suau al parlar de qualsevol cosa. Parlem de 
coses polítiques, amb caràcter reivindica-
tiu en certs temes, i ho fem amb humor 
perquè si no, seria massa avorrit. L’humor 
és el pilar que estructura el que volem fer.
A Amb l’actualitat intentem comentar 
un poc, de manera humorística, les bar-
baritats que s’han fet durant la setmana 
en aquest país. Sembla que de barbaritats 
anem sobrats. Intentem que l’humor i la 
cultura que regalem tinga un esperit crític. 

Entrevista i foto per Alejandro Murcia
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Reciclant uns objectes que tindreu per 
casa els convertirem en un joguet reci-
clat. Una activitat perfecta per desenvo-
lupar la creativitat, la consciència pel reci-
clatge i les habilitats manuals. 

Què fabricarem? Un disc d’hoquei, 
d’aquests que floten per una superfície, 
fet amb un CD, una botella i un globus. 

Passos a seguir
1 Recollim tots els materials que utilitza-
rem: una botella de plàstic d’aigua o de 
refresc, un CD o un DVD que no uti-
litzem, un globus d’aire, pegament i unes 
tisores o cúter. 
2 Tallarem la botella i ens quedarem amb 
la part superior. El tap no el necessitarem. 
Ací serà per on enganxarem el globus al 
nostre disc d’Air Hockey!
3 Només hem de pegar amb pegament 
el tros de botella que hem tallat amb el 
CD o DVD. Nosaltres hem usat silicona 
termofusible, silicona que es fon amb la 
calor, pega ràpidament i és resistent.
4 Una vegada l’hem deixat assecar, ens 
hem d’assegurar que hem segellat la unió 
de les dues parts. Si cal, li posem més 
pegament o silicona per evitar que se’ns 
escape l’aire per la unió de la botella amb 
el CD.
5 Ara és el moment de posar-li el globus. 
L’unflem amb aire i li peguem unes voltes 
a la boca per tal de no perdre l’aire quan 
ho enganxem a la botella.
6 Ja el tenim llest per tal de jugar amb 
ell. Desfés les voltes que li hem donat al 
globus i veuràs com l’aire comença a eixir 
a poc a poc. Ara és el moment d’experi-
mentar amb diferents superfícies!

Air Hockey
Diversió amb un joguet fet de reciclats!

4

3

2

1



laboratoriodefabricacion.com 
facebook / laboratoriodefabricacion
twitter / @labdefab

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

  DIYMACLET

5

6

Necessitarem
- Tisores o cúter
- Pegament 
- Silicona termofusible
La pots trobar en qualsevol ferreteria
- Botella 
- Globus
- CD o DVD
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Si buscáramos una palabra que identifica-
ra a Miguel Hernández sería COMPRO-
MISO, se comprometió en su vida hasta 
el tuétano. Símbolo de la tragedia y de la 
lucha por la libertad, siempre nos mostró 
un mensaje solidario, social y político.

Miguel escribió quizás las poesías más 
tristes y realistas sobre la condición in-
fantil, pero también compuso los poemas 
más hermosos y llenos de vida. Miguel 
no sólo amaba a los niños, sino que él 
nunca dejó de ser niño.

La poesía de Miguel Hernández se com-
pone de cinco grupos temáticos: La na-
turaleza, poesía amorosa, poesía social, 
poesía en guerra y poesía lírica.

Tres tristes tópicos: Poeta pastor = cabre-
ro; poeta del pueblo = rojo y poeta del 
sacrificio = mártir.

Nuestro poeta es probablemente el más 
atípico de la historia de la literatura espa-
ñola, pero es un poeta necesario. Pasó de 
considerar a su poesía “viento de Dios” 
para situarla en “viento del Pueblo”. Atra-
pado entre la cruz y la pared, dignificó 
el oficio de poeta hasta límites heroicos 
al asumir con el pago de su vida el com-
promiso consigo mismo y con el pueblo 
español. El 18 de enero de 1940, el Con-
sejo de Guerra contra Miguel Hernández 
sentencia: 

“Resulta probado, y así se declara, que el 
procesado, de antecedentes izquierdosos, 
se incorporó voluntariamente en los pri-
meros días del Alzamiento Nacional al 
5º Regimiento de Milicianos y que más 
tarde pasó a Comisario Político de la 
Brigada de Choque, y también, que in-
tervino entre otros hechos, en la acción 
contra el Santuario de Santa María de la 
Cabeza, dedicado a actividades literarias, 
es miembro de la Alianza de Intelectua-
les Antifascistas y ha publicado un buen 
número de poesías y crónicas y folletos 
de propaganda revolucionaria y de ex-
citación contra las personas de orden y 
contra el Movimiento Nacional, donde 
se hacía pasar por poeta de la revolución.”

Ante estos crímenes y sin ninguna ga-
rantía jurídica, el Tribunal lo condenó a 
muerte. Seis meses después, el dictador 
le conmutó la pena de muerte por la de 
treinta años y un día de reclusión.

El poeta Miguel Hernández
75 aniversario de su muerte
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Llegó con tres heridas

Llegó con tres heridas
la del amor,
la de la muerte
la de la vida.

Con tres heridas viene,
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.

Con tres heridas yo,
la de la vida,
la de la muerte, 
la del amor.

Cancionero y Romancero de ausencias
(1938-1941)

De acuerdo con la Ley 52/2007, la Ley 
de la Memoria Histórica, hacemos un lla-
mamiento mediante recogida de firmas, 
para solicitar la declaración de reparación 
y reconocimiento de la rehabilitación de 
Miguel Hernández y exijamos la revisión 
y anulación de la sentencia dictada por el 
procedimiento sumarísimo.

Este sería el mejor homenaje que le 
podríamos hacer a la persona del poeta 
Miguel Hernández, limpiar su memo-
ria de la mezquindad, de la venganza y 
de la ignorancia.

El poeta murió asesinado en vida a los 
31 años.

Antonio Pérez
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:30 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 39€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:00 Taller de dibujo y pintura, Marcos 605937573 Talk! 35€/mes
11:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 15€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
12:00 "Clases De Danza Del Vientre"Nivel 1. 665135572 Fusionart 20€/mes
13:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
17:00 Creative teens: Taller plástica para niños en inglés Talk! 35€/mes
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
17:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 33€/mes
17:15 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 Teatro musical infantil La Pina submarina 20€/mes
17:30 Yoga Peques Samadhi -
17:30 Pre-Danza Rocío Giner 29€/mes
17:30 Flamenco iniciación Rocío Giner 29€/mes
18:00 Creative Kids: Taller plástica para niños en inglés Talk! 35€/mes
18:00 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20€/mes
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) Escuela Meme 35€/mes
18:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:30 Music Together en familia (de 0 a 4 años) La Pina submarina -
18:30 Danza Clásica Infantil Rocío Giner 29€/mes
18:30 Flamenco Iniciación I Rocío Giner 29€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes
19:30 Sevillanas Medio Rocío Giner 29€/mes
19:30 Ritmos latinos Rocío Giner 29€/mes
20:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
20:15 Teatro de improvisación La Pina submarina 40€ més
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes

Dilluns
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20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
20:30 Pilates Rocío Giner 29€/mes
21:00 "Taller de Teatro…"(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
21:00 Jam de Lindy Hop Satchmo -

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:30 Yoga dinámico Samadhi -
10:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
10:00 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
10:00 Grabado y Estampación (627732645) Escuela Meme 40€/mes
10:30 Pilates para embarazadas A Contar Mentiras -
11:00 Danza Contact La Pina submarina 25€/més
11:00 clase de español para extranjeros, Marcos 605937573 Talk! 35€/mes
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25/mes
11:00 Pilates Samadhi -
11:00 Sevillanas Medio Rocío Giner 29€/mes
11:30 Pilates con bebés A Contar Mentiras -
11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
12:00 "Clases De Guitarra” +Info: 631891248 (Javier) Fusionart 20€/mes
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
12:15 Yoga dinámico Samadhi -
16:30 Relaxació, Respiració i Meditació Avati 15€/mes
16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 Pilates Samadhi -
17:30 Urban Dance Infantil Rocío Giner 29€/mes
18:00 Danza contemporánea e improvisación La Pina submarina 25€/més
18:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 13€/mes
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
18:00 GAM. Espai de Dones Avati 10€/mes
18:00 GAM. Persones en Dol Avati 10€/mes
18:30 Danza Contemporánea Spirit Benimaclet 30€/mes
18:30 Urban Dance (adolescentes y adultos) Rocío Giner 29€/mes

Dimarts
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 Yoga dinámico Samadhi -
19:20 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 Lindy hop y swing La Pina submarina 30€/25€ més
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes
19:30 Sevillanas Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:30 Flamenco iniciación-medio Rocío Giner 29€/mes
20:00 Relaxació, Respiració i Meditació Avati 15€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
20:30 danza Tribal clásica (ATS) II La Pina submarina 30€/més
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
20:30 Sevillanas Medio .Fiesta por sevillanas Rocío Giner 29€/mes
20:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:30 Forró (633 652647) Escuela Meme 20€/mes
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/A +Info: 697800774 Fusionart 30€/mes
21:00 Clase regular de Lindy Hop Satchmo -
22:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:30 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 39€/mes
8:45 Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó 43€/mes
9:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/mes
10:00 Yoga mamás y bebés Samadhi -
11:00 "Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 (Yolanda) Fusionart 15€/mes
11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
12:00 "Clases De Técnica Vocal" +Info: Leya 658538278 Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga embarazadas Samadhi -
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes

Dimecres
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17:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 33€/mes
17:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 Flamenco y sevillanas infantil Rocío Giner 29€/mes
17:45 Guitarra iniciación Rocío Giner 29€/mes
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:30 "Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:30 Danza Oriental Samadhi -
18:30 Flamenco Iniciación I Rocío Giner 29€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
18:55 Yoga La Pina submarina 15€/mes
19:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
19:00 Danza Oriental Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
19:30 Aprende inglés actuando, Gabriela (653310591) Talk! 35€/mes
19:30 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20€/mes
19:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:00 Flamenco La Pina submarina 30€/més
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
20:30 Pilates Rocío Giner 29€/mes
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/B +Info: 697800774 Fusionart 30€/mes
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Samadhi -
10:00 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
10:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
10:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25/mes
11:00 Pilates Samadhi -

Dijous
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11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503 Fusionart 20€/mes
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
12:15 Yoga dinámico Samadhi -
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras 30€/mes
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:00 Creative Teens Taller plástica para adolocentes Talk! 35€/mes
17:00 Taller de dibujo y pintura Marcos 605937573 Talk! 35€/mes
17:15 "Taller de Dibujo y Pintura" Niñ@s +Info: 637 611 406Fusionart 15€/mes
17:30 Pilates Samadhi -
17:30 Yoga para niños Centre Mompó 26€/mes
17:30 Guitarra Flamenca Rocío Giner 29€/mes
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
18:00 Esparto Escuela Meme
18:30 Danza Contemporánea La Pina submarina 20€/més
18:30 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503 Fusionart 20€/mes
18:30 Guitarra Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi -
19:00 Kundalini yoga Centre Mompó 29€/mes
19:00 Ritmos latinos Rocío Giner 29€/mes
19:20 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 Flamenco iniciación-medio Rocío Giner 29€/mes
20:00 Danza Oriental Iniciación I Rocío Giner 37€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
20:30 Danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/més
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
20:30 Flamenco medio Rocío Giner 29€/mes
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Retomamos En Octubre) Fusionart
22:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes
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7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:45 Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó 43€/mes
9:25:00 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes
11:00 Pilates Samadhi -
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:00 Pilates Centre Mompó 27€/mes
17:00 Creative Kids Taller plastica para niños en inglés     Talk! 35€/mes
17:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
17:15 Pilates para embarazadas Centre Mompó 29€/mes
17:30 Urban Dance Infantil Rocío Giner 29€/mes
17:30 Bollywood Rocío Giner 29€/mes
18:00 Escritura creativa Escuela Meme 15€/mes
18:30 danza Tribal clásica (ATS) Iniciación La Pina submarina 30€/més
18:30 Meditación y yoga tibetano Samadhi -
18:30 Mindfulness (6 semanas) Centre Mompó 159€/curso
18:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
18:30 Urban Dance (adolescentes y adultos) Rocío Giner 29€/mes
19:30 Danza Tribal vintage sexy Style La Pina submarina 25€/mes
19:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
20:30 Sevillanas Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:30 Sevillanas Medio. Fiesta por sevillanas Rocío Giner 29€/mes

8:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:50 Yoga La Pina submarina 15€/mes
10:30 Grabado y Estampación (627732645) Escuela Meme 40€/mes
11:00 Taller de Teatro Infantil Spirit Benimaclet -
11:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) La Pina submarina 25€/mes
11:00 Swing en familia  (Vente a bailar con tus peques) Satchmo -
12:30 Tribal Jam La Pina submarina 25€/mes

Divendres
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Dimecres 10

Dijous 11

34   AGENDA

exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

Expo "Arboleda" de Elena Rubio Itamora -
10:00 Ecomaclet: Agroecologia i Sobirania Alimentària Plaça Benimaclet
10:00 Formación en Terapia de Sonido - Modulo 2 Samadhi 150-170€
11:00 Taller de pedagogia La Tapadera
12:30 Clandestino en la 5ª Jornada de Concienciación sobre TEA La Pentola -
12:30 Aperitiamo La Pentola -
13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
16:00 Taller de retoque con photoshop La Fotoescuela 100€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 Aperitiver: Luis Prado Tulsa 5€  
20:00 Expo "Subversión y códigos de información" de Santi Bayón Tallafocs
21:30 Mollusque. Piano, contrabajo, canciones en frances. Kaf Café -
21:30 FlamencO: Al Baile Selene, Al Cante Amaro, Al toque Dani Fusionart
23:30 Proyecciones: (Flamenco, Rumba, Rock…). Fusionart

10:00 Formación en Terapia de Sonido - Modulo 2 Samadhi 150-170€

11:00 Taller de retoque con photoshop La Fotoescuela 100€
11:30 Taller pintura y danza, Bichobola Creativo (2/7 años) La Pina Submarina 10€
13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€  

10:00 Inicio del curso de Flores de Bach Centre Mompó 750€
13:30 Club de Tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
20:30 Fast food vegà La Tapadera -
21:30 Terapia de choque: Late Night en Directo La Tapadera
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
22:00 Jam Lindy Hop Satchmo -

10:00 Formació Salut Emocional Pràctica Avati 85-95€

Dissabte 1

Diumenge 2

Dilluns 3

Dimarts 4



Dissabte 6

Diumenge 7

Dilluns 8

Dimarts 9

17:30 Curso Intensivo Iniciación a las Sevillanas Rocío Giner -
20:00 Cocktail Day (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:00 Degustación mexicana Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Xavi Gómez (jazz&more) Tallafocs

10:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
10:00 Formació Salut Emocional Pràctica Avati 85-95€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 Aperitivo Italiano: barra de comida libre La Bufala 8€
20:30 Concursong ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
21:00 Degustación Griega Tulsa 3€
21:30 Saül Vanaclocha, acústico Kaf Café -
21:30 Músicas del Mundo: Oir´t´riO Jazz Blues Latin Tallafocs
22:30 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:00 Espacio de encuentro con familias sobre crianza (1-3 años) Círculo de la vida
17:30 Puntos calados con dos agujas Entre agujas y ganchillos 12€
18:00 Taller gratuito de dibujo 605937573 Talk!
18:00 Informe de atenció psicosocial Dones Migrantes - Red Acoge Terra -
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Entrena/Juega/Observa)... Fusionart
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

Dimecres 5

Dijous 6
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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 

13:30  Menu de Cocina Española La Bufala 9,50€
15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
16:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
17:00 "Taller dinámico Tu niño interior" + Info: 616 130 716 Fusionart 10€
21:30 Fran Mariscal, acústico Kaf Café -
21:30 "Gala De Magia" Grupo de mágicos magos que nos sorprende. Fusionart
23:30 Proyecciones: (Reggae/Hip Hop/Dub…). Fusionart

10:00 Taller de Voz "la voz del alma" Samadhi 40€
10:30 Jornades de treball pedagògic: Educació cooperativa Escuela Meme
11:00 Taller de aperitivos y chucherias sanas. La Comanda 15€
11:00 Muñeca de ganchillo Entre agujas y ganchillos 15€
11:30 Taller de swing para pequeños y padres Col. Villar Palasí -
12:30 Aperitiamo La Pentola -
13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
17:30 "Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi..." 680 175 174 Fusionart 7€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -
19:00 Concierto Cuencos Meditación Vibracional Energética. Samadhi 10-8€
20:00 Aperitiver: Maronda Tulsa 5€
21:00 "Noche Africana"+Concierto+Invitadxs+Mercado Africano+DJFusionart
21:30 Noche de piano Kaf Café -
21:30 Concierto:"Hermanos Thioune & Daouda"Tradicional Africano Fusionart
22:30 Rock&Rolla: Expo de Freskales +DJ Thais Payá La Gramola
23:30 Proyecciones: (Afro/Reggae para Bailar). Fusionart

10:00 Benimarket: Mercado de artesanía, ilustración, diseño... Plaça Benimaclet
10:30 Cuenta cuentos en Benimarket con Ernesto Pastor Plaza de Benimaclet
12:30 Clandestino en Benimarket Plaça Benimaclet -
12:30 Taller de tribal fusión con Doriana Rossi La Pina Submarina 20€
13:30 Especial Menú de caza La Bufala -

Divendres 7

Dissabte 8

Diumenge 9



19:00 Jam de danza contact La Pina Submarina 5€
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€

13:30 Club de Tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
20:30 Fast food vegà La Tapadera -
20:30 Al vaivén de mi carreta. Homenatge a Chuck Berry Kaf Café -
21:30 Terapia de choque: Late Night en Directo La Tapadera
21:30 València batega. 3 anys d´Escuela Meme Kaf Café -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
22:00 Jam Lindy Hop Satchmo -

9:30 Yo, mujer sexual Avati 40€
17:30 Pañuelo de cola de dragón Entre agujas y ganchillos 12€
20:00 Cocktail Day (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:00 Degustación 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Noche de Jazz con Vicent Colonques & Dj Taktel Tallafocs

11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:30 Clandestino con la Sedajazz Kidsband Col. Villar Palasí -
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:30 Iniciación al ganchillo Entre agujas y ganchillos 20€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 Aperitivo Italiano: barra de comida libre La Bufala 8€
21:00 Degustación tailandesa Tulsa 3€
21:30 Jam de Comedia Kaf Café -
21:30 The Lighters. Pop-rock acústico con Lorena Gascón Tallafocs

Dimecres 12

Dimarts 11

Dilluns 10
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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 

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
20:00 Aperitiver: Duó Caifás Tulsa 5€
20:30 Sesion dj con Mauro El Colmado
20:30 Fast food vegà La Tapadera -
21:30  Cabaret Corrosivo Charivari version pascuera La Tapadera
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Entrena/Juega/Observa)... Fusionart
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs
23:00 Los Guapos. Acústico London

13:30  Menu de Cocina Española La Bufala 9,50€
15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
21:30 Concierto: “Hard Times" (Folk, Blues, Gospel & Spiritual) Fusionart
23:30 Proyecciones: (Electro Blues...). Fusionart

12:30 Clandestino (lugar a confirmar) Satchmo -
12:30 Aperitiamo La Pentola -
13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
21:00 “Cabaret Abierto y Olimpiadas Malabaristicas” + Show… Fusionart
21:30 "Malababa Flow Show"(Beatbox/Malabares/Humor) Fusionart
23:30 Entrenamiento libre y Proyecciones:(Música/Malabares/Bar) Fusionart

13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
15:00 ¡¡Speak English Jamie Oliver Paella time !! La Ola Fresca 3,50€

13:30 Club de Tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
20:30 Fast food vegà La Tapadera -
21:30 Terapia de choque: Late Night en Directo La Tapadera
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
22:00 Jam Lindy Hop Satchmo -

Dijous 13

Dilluns 17
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Dissabte 15

Divendres 14



9:00 Escuela de pascua Catxirulo Lab Escuela Meme - 
16:30 La Fotoescuela KIDS La Fotoescuela
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:00 Degustación 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Hector Tirado Duo (blues & jazz) Tallafocs

9:00 Escuela de pascua Catxirulo Lab Escuela Meme - 
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
16:30 La Fotoescuela KIDS La Fotoescuela
17:30 Inicación a las dos agujas Entre agujas y ganchillos 20€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 Aperitivo Italiano: barra de comida libre La Bufala 8€
20:30 Concursong ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
21:00 Degustación Magrebí Tulsa 3€
21:30 Anverso, microabierto poético temático Kaf Café -
21:30 Músicas del Mundo: Zipi Zapers Tallafocs
22:30 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

9:00 Escuela de pascua Catxirulo Lab Escuela Meme - 
13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
16:30 La Fotoescuela KIDS La Fotoescuela
17:30 Top o vestido, la medida la pones tú Entre agujas y ganchillos 12€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

Dimarts 18

60€

60€

60€
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9:00 Escuela de pascua Catxirulo Lab Escuela Meme - 
13:30  Menu de Cocina Española La Bufala 9,50€
15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
16:30 La Fotoescuela KIDS La Fotoescuela
19:00 Que no te cuenten bolas chinas. Cuida tu suelo pelvico La Alegre Conchita -
21:00 “Noche  Tango” Concierto +Demostración Tango +Empanadas Fusionart
21:30 Concierto:"Latosinski-Diaz Gonzalez" Dúo de Tango + Invi. Fusionart
23:30 Proyecciones: (Tango Fusión...). Fusionart

11:00 Taller "El ritmo del mar" Algas en nuestra cocina. La Comanda 15€
12:30 Clandestino (lugar a confirmar) Satchmo -
12:30 Aperitiamo La Pentola -
13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
18:00 Geschichten & mehr auf Deutsch La Ola Fresca 2€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -
19:30 Jam de música y danza con Nel·lo Royner La Pina Submarina 5€
20:00 Aperitiver: Tipos de Interés Tulsa 5€
21:00 “Noche Argentina”+Concierto +Cuerpo de Baile +Empanadas..Fusionart
21:30 Javier Zamora (Guitarra Flamenca) José Luis Porras (contrabajo)Kaf Café -
21:30 Concierto:"Che paisano!" Folklore Argentino(Música/Baile) Fusionart
23:30 Proyecciones: (Clásicos Argentinos). Fusionart

11:00 Creación y espacio escénico para bailarines. La Pina Submarina 25€
13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
19:00 La clásica del Domingo Spirit Benimaclet -
20:30 Speak English’ La Ola Fresca 5€

13:30 Club de Tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
18:30 Inicio curso de iniciación a la fotografía (hasta 26/7)La Fotoescuela 330€
20:30 Fast food vegà La Tapadera -

Divendres 21
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21:30 Terapia de choque: Late Night en Directo La Tapadera
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
22:00 Jam Lindy Hop Satchmo -

10:00 Inicio de la formación profesional de reflexología podal Centre Mompó 590€
11:00 Inicio curso avanzado de fotografía (hasta el 27/7) La Fotoescuela 330€
16:30 Inicio curso "Atreviendonos a mirar" (hasta el 27/7) La Fotoescuela 330€
17:00 ¿Que es Arteterapia? Taller teórico-práctico (639876291) Avati 30€
17:30 Colgante de macramé Entre agujas y ganchillos 12€
17:30 Diseña, fabrica, monta y programa tu DYOR (robot) Lab de Fabricación
19:00 Presentació oficial del projecte orfheo Las Naves
20:00 Cocktail Day (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà La Tapadera -
21:00 Impro-Jazz con Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera
21:00 Degustación Indonesia Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Noche de Jazz: Glaç Tallafocs

10:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:30 Diseña, fabrica, monta y programa tu DYOR (robot) Lab de Fabricación
18:30 Inicio curso desarrollo de proyectos fotográficos (hasta 28/7)La Fotoescuela 350€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 Aperitivo Italiano: barra de comida libre La Bufala 8€
21:00 Degustación 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:30 María Peláez, acústico Kaf Café -
21:30 Little Brothers (Gospel, Soul, Blues) Tallafocs
22:30 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

Dimarts 25

Dimecres 26

150€

150€
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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 

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:00 Espacio de encuentro con familias sobre crianza (1-3 años) Círculo de la vida
17:30 Iniciarse en las agujas circulares Entre agujas y ganchillos 10€
17:30 Diseña, fabrica, monta y programa tu DYOR . Your Robot Lab de Fabricación
18:30 Inicio curso avanzado de fotografía (hasta el 29/7) La Fotoescuela 330€
20:30 Sesion dj con Mauro El Colmado
20:30 Debate absurdo London -
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

10:00 Inicio de la formación profesional de drenaje linfático Centre Mompó 550€
13:30  Menu de Cocina Española La Bufala 9,50€
15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
16:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
17:00 Taller de Respiración Consciente y Conec.+Info:699594053 Fusionart 8€
17:30 Diseña, fabrica, monta y programa tu DYOR. Your Robot Lab de Fabricación
18:00 Cuento cuentas en inglés La Ola Fresca 5€
19:00 Creatividad erotica La Alegre Conchita 5€
19:00 Xarrada: "Moviments socials, participació...i Pau" Terra -
20:00 Jam de claqué Satchmo -
20:30 Samadhi time: sesión de pranayama Samadhi 5€
21:30 Poesía con Mr. Perfumme, Escarpa y Sarrión Kaf Café -
21:30 “Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral) Fusionart
23:30 Proyecciones: (Rumba/Rock/Reggae…). Fusionart

10:00 Taller de Cartell comunitari impartit per Ser&Gráfica Caixa Fosca
10:30 Jornades de treball pedagògic: L'aprenentatge en la pràctica Escuela Meme
10:30 Inicio curso de iniciación a la fotografía (hasta el 1/7) La Fotoescuela 330€
10:30 Danzando la primavera, basado en el sistema Rio Abierto Samadhi 35
12:30 Aperitiamo La Pentola -

Dijous 27

Divendres 28

Dissabte 29

150€

150€



13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
13:30 Swing to spring! Concierto Key Day. Satchmo La Ola Fresca -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
18:30 Respiración consciente: rebirthing Samadhi 10/8€
20:00 Aperitiver: Johnny Casino Tulsa 5€
21:30 SLAM concurzo de poesía, el público vota Kaf Café -

11:00 Jornada de portes obertes Espai de Educació lliure Escuela Meme - 
12:00 Concert del Cor de Lekunberri  i Coral de Vicente Gaos CIM
13:00 Brunch. Buffet libre Chico Ostra 7€
13:30 Especial Menú de caza La Bufala -
17:00 "Domingo de Star Wars", charlas y merchandising Chico Ostra -
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€

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

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

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

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl-Dg 12.30-16h
96 338 93 39
facebook / AlPaladar
al-paladar.com

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Al-Paladar
Taverna i take away
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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

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

Archicercle
Estudi creatiu 

Pablo i el seu l’equip són uns apassionats 
de l’arquitectura, el disseny, la publicitat, 
el màrqueting i els processos industrials. 
Volen apropar-los a la gent, a peu de ca-
rrer, creant comboi amb estudiants i pro-
fessionals. Llapis, regles, màquines làser, 
ordinadors i taules plenes de dibuixos. En 
Archicercle controlen tot el procés crea-
tiu, des de la ideació, fins al prototipat i 
la fabricació de tot tipus de productes. El 
lloc perfecte on convertir qualsevol idea 
en una realitat.
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La Bufala
Restaurant napolità

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

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dm-Dv 19-00h Ds-Dg 12-16h 19-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

AVATI
Teràpia, orientació i educació

Bon tracte com a base, veu dolça i les ga-
nes d’aportar a la comunitat, són els ingre-
dients que el fan tan especial. Un espai de 
transformació personal i comunitària que 
ens convida a convertir-nos en un agent de 
canvi en la nostra vida i en la societat. Un 
lloc per a treballar la convivència personal i 
social, sempre des de la igualtat, la toleràn-
cia, la llibertat i el respecte a les diferències. 
Un acompanyament terapèutic individual 
o en col·lectiu per a valorar-nos i voler-nos 
amb els nostres defectes i virtuts. 

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

Centre Mompó
Teràpies naturals

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

El centre que dirigeix Pere Mompó, ha 
mantingut sempre la mateixa filosofia: 
Les persones poden millorar la seua qua-
litat de vida a través del desenvolupament 
físic, personal i espiritual. Gràcies a anys 
d’experiència, Centre Mompó s’ha con-
vertit en el lloc de referència a Benimaclet 
per a aquells que busquen en les teràpies 
naturals una forma òptima de millorar la 
seua qualitat de vida. Osteopatia, quiro-
massatge, reflexologia podal, pilates o 
ioga són algunes de les seues propostes.
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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

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

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

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

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

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

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

El Colmado 
Tapes i llandes

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

Escuela Meme és un lloc on tot és possi-
ble. Un projecte d’autogestió que pretén 
apropar l’ensenyament dels oficis i de la 
cultura a totes les edats i gèneres. 
Una antiga alqueria, que feia 20 anys que 
estava abandonada, és l’espai recuperat 
per aquest digne objectiu. Mà a mà, els 
seus socis han aconseguit crear una escola 
que vol ser diferent, que vol transmetre 
valors socials i aposta per l’aprenentatge 
intergeneracional. El lloc perfecte per 
aprendre en llibertat. 

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com

Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella 
improvisa, reacciona, redissenya, modi-
fica patrons, soluciona quasi qualsevol 
dubte, fa coses boniques amb les mans. 
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un 
vestit, un jersei, un llacet o un amiguru-
mi. Al voltant d’una taula, entre agulles 
de cosir i agulles de teixir, entre fils, llanes 
i cotons, una xicoteta comunitat parla, 
aprén i comparteix el que sap. Millor 
entre tots que tu sol a casa. Un mal vici. 
Començar i no parar.

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



52   LLOCS 

Esperanzarecicla
Costura i artesania

Esperanza va veure la necessitat de rein-
ventar-se, de reciclar-se a si mateixa. 
Després de treballar per a altres empreses 
tèxtils va fer el pas i va obrir el seu propi 
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet 
a mà, per l’artesania, pel reciclatge, per la 
reutilització i per la reducció material. És 
un lloc únic en tot el barri per qualsevol 
persona que vulga aprendre tot el que Es-
peranza sap fer: costura, teixir, indumen-
tària valenciana...

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

La Fotoescuela
Cursos i tallers de fotografia

Ell tenia 12 anys. Estava tirat al sofà, 
avorrit, quan el seu tio va arribar i el va 
veure. Sabia que darrere d’aquell xiquet hi 
havia una personalitat, una forma de ser 
que anava a eixir a coalició. Li proposà un 
joc: fer fotos. Ell, càmera en mà, va eixir al 
carrer, sense regles, amb l’única premissa 
de mirar al seu voltant, de divertir-se fent-
ho. A poc a poc, aquell innocent joc es 
va convertir també en compromís, en tre-
ball. La passió per la fotografia comença 
així, per casualitat.        

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

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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Kaf Café
Café literari

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

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

Itamora 
Perruqueria

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

Avd. Primat Reig, 109
Dm+Dj+Ds 9-18h Dx 14-22h 
Dv 9-21h 
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras
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Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

Existeix al barri un espai on ensenyen 
com estan fetes les coses, com es poden 
arreglar i com pots donar-les un nou ús. 
Amb les portes ben obertes, treballant en 
equip, ajuntant persones de diferents dis-
ciplines, desenvolupen idees i fabriquen 
quasi qualsevol cosa. Productes, màqui-
nes, artefactes, robòtica, electrònica i 
processos de fabricació pensats i produïts 
per gent d’ací. Coneixement compartit i 
lliure. Tecnologia modificable i accessible 
per a canviar i millorar el món. 

C/ Poeta Carles Salvador, 8
Dl-Dj 10-14h 17-20h Dv 10-14h 17-19h
96 015 19 78 - 685 92 53 96
facebook / laboratoriodefabricacion
laboratoriodefabricacion.com

London
Lounge

Quan una persona entra en el London en-
tra en un lloc on fer còctels és una qüestió 
molt seriosa. Les persones que treballen a 
aquest lloc, són capaços de preparar-te la 
beguda perfecta per a tu. Darrere d’aques-
ta barra trobem una varietat espectacular 
de begudes de tot el món, cerveses na-
cionals i d’importació, més de 300 mar-
ques que fan del seu negoci, el London, 
un lloc únic. Begudes de campionat que 
et faran experimentar noves i suggerents 
sensacions.

C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook / cafelondonbenimaclet
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La Pentola
Osteria - Pasta fresca

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

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

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

La Ola Fresca
Delicafé

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

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

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

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

Satchmo és el tribut de tres joves al mestre 
de la trompeta, al referent del jazz, al gran 
Louis Armstrong. Un homenatge a la mú-
sica swing i als anys 20, on aprendre Lindy 
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest 
serà un lloc per fer comboi, un espai cul-
tural per als veïns. Una família amant de 
la nostàlgia que ens conviden a la immer-
sió en una dècada passada. T’animem que 
els visites, t’informes del taller pares-fills, 
i et sumes a la comunitat que porta un 
somriure com a senya d’identitat.

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

Satchmo
Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué

Rock Island
Café-bar



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

Samadhi
Associació de salut integral

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

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

Spirit Benimaclet
Escola de Swing

Ells vivien en mons diferents. No havien 
ballat mai abans. Ella estudia psicologia. 
Ell toca l’oboé. Una nit, van eixir al carrer 
i en el silenci d’una ciutat desconeguda, 
el jazz d’Ella Fitzgerald els va fer creuar 
unes portes fins a l’interior d’un edifici. 
Allí van conéixer el swing i s’enamoraren 
d’ell. Des d’eixa nit, ballen junts cada dia. 
Però... Què té aquest ball? L’espontaneï-
tat? La connexió? Frankie Manning té la 
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que 
no estiga sempre somrient’. 
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Talk!
Associació d’anglés

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

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

Tallafocs
Espai gastronòmic 

Una flama batega a la cuina del Tallafocs. 
Els seus ganivets la tallen, juguen amb 
ella, evitant que s’apague. Mentrestant, 
dels fogons ixen plats casolans, vegeta-
rians, vegans i ecològics per al menú del 
dia o pinxos a la nit. Els vins valencians 
i la cervesa artesanal permeten que el foc 
prenga amb més força. De sobte, aquest 
ball roig i blau il·lumina als músics en un 
xicotet escenari. Només sabem una cosa, 
mentre la flama no s’apague, quedarem 
sempre captius per aquesta màgia. 

C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-1h 
96 193 13 39
facebook / tallafocs
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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

La Tapadera
Espai associatiu, cultural i gastronòmic vegà

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

La Tapadera és un projecte associatiu 
basat en l’autogestió que pretén crear un 
espai alliberat i diferent, en el que pro-
moure la cultura i el veganisme a la ciu-
tat. Un lloc on trobar menjar vegà a l’estil 
fast-food. On escoltar cada dimarts jazz 
en directe o submergir-se entre editorials 
i autoedicions al marge dels circuits tra-
dicionals i on conflueixen projectes i ini-
ciatives culturals construïdes entre totes i 
tots. Un gran espai obert al barri. Un món 
on caben molts altres mons.
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C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil

Tulsa Café
Café-bar

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

El Terra
Centre social autogestionat

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

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