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Hola! 

Tens entre les teues mans el 30é 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.
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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 
Carlos Soledad, Txemacan, assemblea Fes-
tes Populars de Benimaclet, Iñaqui Ariste 
Aznar, Miguel Asensio Gómez, equip con-
Fusión, Guerrilla Impro, La Culona, Nuria 
Puchades, Joan Canela, Jordi Colonques, 
Tomba Swing, Antonio José Iglesias, Ale-
jandro Portaz, Miquel Canyada, Ivan Co-
lom, Antonio Pérez,  i Associació de Veïnes i 
Veïns de Benimaclet 

Portada 
Luis Armand Villalba
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Luis Armand Villalba
Portada del número d’octubre

behance / luisarmandvillalba
instagram / @luisarmandvillalba

Com vas començar? El que és dibuixar, 
porte dibuixant des que tinc memòria. 
Com a il·lustrador pròpiament dit, des 
de fa un parell d’anys aproximadament. 
Després de cinc anys de llicenciatura en 
Belles Arts i dues de Màster en Disseny i 
Il·lustració... Ací estic!

D’on traus la inspiració? Jo sóc de l’opi-
nió que qualsevol cosa que tingues en el 
cap pot entrar dins del que anomenem 
influència, siga recognoscible en el teu 
treball o no. Per dir un nom a l’atzar, di-
ria que Bruce Timm (el responsable de 

la sèrie animada de Batman en els 90) 
últimament m’influeix molt... Per favor, 
Maestro Bruce, il·lumina’m!

Veient el teu recorregut, el teu treball 
està molt vinculat al còmic. Què in-
fluències te en la teua obra? De mo-
ment, el treball que realitze està enfocat 
quasi exclusivament a la il·lustració... 
Més que res, perquè el còmic requereix 
una capacitat d’escriure històries que jo 
no posseïsc. Sí que hi ha un vincule en 
l’àmbit gràfic, atés que llig còmics des 
que era una criatura i al final açò sempre 
deixa petjada.

També ets guitarrista en la banda 
Ukelele Zombies. Què tipus de músi-
ca toqueu? Quin paper té la música en 
el teu treball? Ukelele Zombies som un 
trio de Rock & Roll i Garage-Punk. En 
aquests mesos caminem preparant un disc 
bastant guai... La veritat és que en el sec-
tor del rock and roll hi ha una precarietat 
bastant pareguda a la qual pot veure’s en 
la il·lustració, per la qual cosa és molt nor-
mal que moltes vegades tots dos sectors 
es creuen. Però la música ens mou a tots, 
així que no és estrany que algun cartell per 
a un grup em motive més que qualsevol 
altra cosa.

A quin grup de música t’agradaria fer-li 
una portada? Uy! A qualsevol que ho de-
mane! Però si he de demanar un... Hauria 
de ser el més inesperat, només per veure 
què passaria... El que menys pegara amb 
el meu “estil”.

Com trobes l’escena musical valenciana? 
Doncs es mou a una velocitat a la qual sóc 
incapaç de seguir-la... La qual cosa és bo.

Al teu treball existeix un fort compro-
mís social, havent realitzat treballs per a 
diferents associacions i col·lectius, quin 
creus que és el paper de la il·lustració en 
el món on vivim? Fa res, vaig realitzar un 
cartell per a Ooman United Foundation 
Spain, un col·lectiu que combat la violèn-
cia de gènere a Jamaica. L’encàrrec em va 
venir a través d’una persona involucrada 
en aquesta associació, Pepa Roselló, amb 
qui ja havia col·laborat abans, atés que em 
vaig encarregar de la portada del seu llibre 
L’evolució de l’activisme en la xarxa (cer-
queu-ho ja!). En realitat qualsevol mèrit 
que puga tenir el meu treball en aquest 
sentit, ve més de qui realitza l’encàrrec i 
decideix donar visibilitat a segons quins 
temes... Clar que un sempre tria en quines 
causes s’involucra i en quines no. Parle en 
el meu cas... No vull generalitzar. Al final, 
l’il·lustrador sempre està al servei de co-
municar una idea.

Has treballat il·lustrant articles per a 
Vice o Principia, com s’aborda aquest 
treball? Doncs una altra persona podria 
explicar-ho millor, però per a mi la qües-
tió resideix a fer referència al contingut 
del text, però d’alguna forma no massa 
òbvia o descriptiva... Encara que a voltes 
açò últim depén una mica de la data de 
lliurament.

Tractes temes molt tristos però on apa-
reix sempre l’humor i el sarcasme. Per 
què tries aquest camí? A vegades, depén 
del to de la publicació. Però en general, 
la majoria de les vegades sent la necessi-
tat que tot tinga un toc divertit... Pense 
que ha de notar-se que sóc el primer que 
s’ho passa bé a l’hora de treballar. Sempre 
dins d’uns límits, és clar... Alguna vegada 

m’han cridat l’atenció. Crec que la culpa 
la tenen Mortadel·lo i Filemó.

En molts casos, a València el treball 
de la il·lustració està infravalorat, siga 
per la societat o les institucions. Quins 
canvis proposaries? Doncs precisament 
a València jo no diria que està infravalo-
rada la il·lustració. Especialment tenint en 
compte que hem de viure en la ciutat amb 
més il·lustradors per metre quadrat. Mira 
els cartells de les Falles que es van marcar 
Luis Demano i Joan Quirós l’any passat.

Un còmic i un disc. Còmic: El incal, de 
Jodorowsky i Moebius, que és com un 
Cola-Cao psicodèlic que tots hauríem de 
llegir almenys una vegada a l’any. Disc: 
Southern nights d’Allen Toussaint. Per què 
no?

Com és la ciutat en la qual vius? La ciu-
tat de l’orxata i del punk rock. Hi ha un 
mes de l’any en el qual tothom es torna 
boig... Però per la resta, genial!

Parla’ns de la portada. Vaig pensar que 
estaria bé reivindicar una mica el paper 
que té la gent gran dins del barri de Beni-
maclet. Per açò vaig voler col·locar als iaios 
com els superherois que vetlen pel barri i 
que són model a seguir, ja que són història 
de la ciutat... Així que dibuixar-los sobre-
volant l’església de la plaça de Benimaclet 
em va semblar bona idea. També he de 
confessar que em fa bastant gràcia la idea 
de veure a un senyor major volant, amb 
la seua gorra i el seu bastó. Espere que en 
veure-la, la gent es divertisca tant com em 
vaig divertir jo dibuixant-la.

Entrevista per Manuel Pérez Bernat
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Benimaclet és un barri prou agradable i 
acollidor. La majoria dels veïns hi vivim 
ben a gust. Un dels seus atractius és el 
centre històric amb les seues cases tra-
dicionals i la plaça i els carrers lliures de 
cotxes. Són coses que no ens han caigut 
del cel sinó, més aviat, un dels resultats 
del treball constant del seu dinàmic teixit 
associatiu, que crida l’atenció de la resta 
de la ciutat.

Ara, paradoxalment, la recuperació del 
centre històric com a espai públic per al 
gaudi de veïns i visitants està provocant 
alguns problemes. On abans hi havia 
cotxes aparcats i calçada, ara tenim cada 
vegada més bars i terrasses, i alguns veïns 
comencen a lamentar el canvi. La plaça 
ha esdevingut punt d’encontre nocturn 
quasi diari, fins ben entrada la matinada, 

de gent que crida, canta, maltracta tota 
mena d’instruments musicals, consumeix 
alcohol i altres tòxics sense mesura, per-
boca i allibera les seues urgències en terra, 
portals i parets dels carrers adjacents. 
Gent que nega als que hi viuen el seu dret 
al descans, tot obligant molts d’ells a re-
córrer a tranquil·litzants i ajuda mèdica.

Mentre la resposta de l’Autoritat Munici-
pal i de la Delegació del Govern d’Espanya 
davant una situació que coneixen perfecta-
ment des de fa més de deu anys (els que 
porta l’AVV denunciant-la) ha estat la pas-
sivitat o la incompetència. Si no s’hi pre-
nen mesures eficaces i contundents davant 
aquest greu problema, la crispació com-
prensible que pateixen alguns veïns -pa-
lesa una vegada més al Ple de la Junta del 
Districte d’Exposició del passat dia 3 de ju-
liol- pot acabar derivant en fets que després 
tothom lamentarà. En efecte, mentre en al-
gun cercle veïnal comença a plantejar-se la 
conveniència de sol·licitar la declaració del 
barri com a ZAS (Zona Acústicament Sa-
turada), entre els veïns més afectats ja n’hi 
ha hagut algú que ha arribat a verbalitzar en 
públic la necessitat d’enfrontar el problema 
per via directa, “a la legionària”. 

Molt dignes autoritats, a les vostres mans 
teniu la possibilitat d’evitar-ho. Al cap i 
a la fi només es tracta de fer complir la 
llei i les ordenances municipals. Si de cas, 
d’aplicar-hi una miqueta d’imaginació. 
Sembla que fa molts anys, l’alcalde d’una 
altra ciutat resolgué definitivament el pro-
blema arruixant els carrers afectats a pri-
mera hora de la nit. Pacem in Terris.

Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
cartell: Txemacan

Jose Gozavez, 58 años
Poeta anónimo

“¡Paca , Paca, qué gorda estás! ¿Tú te has “mirao”? ¡Ay qué cara, ay 
qué culo, ay qué “pan duro”! Tómate un pomelo” Anónimo

Tenim dret al descans!
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No es tracta d’un capritx de neohippies o 
de romàntics ecologistes. És el desig de 
tot un barri que s’ha anticipat als interes-
sos dels bancs i constructores. No només 
defendrem els nostres horts urbans, acon-
seguits a base de lluita comunitària, sinó 
que volem ampliar els espais verds de 
socialització. Enfortir la nostra organitza-
ció i la nostra comunitat és l’objectiu de 
la defensa del nostre barri. Ens rebel·lem 
perquè volem seguir sent un barri hortolà.

El seu projecte és el de la lògica industrial, 
el de la modernitat capitalista, el d’opti-
mitzar els guanys a qualsevol cost, fins i 
tot la vida. El seu model caduc, la rajola, 
és el que ens ha arrossegat en gran part a 

la crisi econòmica actual. No senyors de 
la construcció i la usura! No estem dispo-
sats a tornar a passar per ací! Ja no som als 
anys noranta, sabem el que han fet a La 
Punta i en altres barris i pobles de Valèn-
cia. Volem un barri habitable, per a les 
nostres filles i fills, per a les nostres àvies i 
avis, per a nosaltres.

No volem un mur de finques que ens aïlle 
dels nostres orígens. No estem disposa-
des a sacrificar els nostres horts a canvi 
de ciment i massificació. El PAI, tal qual 
vosaltres el projecteu, representa la clau-
sura d’un procés històric de comunió en-
tre el barri i la cultura de l’horta. És una 
amenaça latent que destruirà les nostres 
senyes d’identitat. La vostra proposta està 
pensada per a un barri de persones que no 
conviuen, que no respiren.

Alça l’aixada
davant el PAI Benimaclet

El nostre model és un altre, el de la co-
munitat i la Terra. Per aquesta raó, entre 
totes i tots, ens hem  trobat diverses vega-
des a pensar el nostre barri i hem generat 
una proposta justa: “Benimaclet: inte-
gració ciutat-horta”. Tot el món guanya. 
Aquest exercici de democràcia exemplar, 
ha estat acompanyat per les universitats 
públiques i ha aconseguit el suport deci-
dit de l’Ajuntament de València -Com-
promís, PSPV, València en Comú-. Reco-
neixem que han invertit diners i que ni 
el govern ni nosaltres podem tornar-los. 
Si heu de construir, aleshores volem que 
les zones verdes creixen i que per una ve-
gada, l’horta li guanye a la ciutat. Que 
feu diners però que edifiqueu el menys 
possible.

Fa més d’un segle, quan la teòrica marxis-
ta Rosa Luxemburg no podia imaginar-se 
que la lògica industrial del capitalisme 
i el socialisme ens portaria a la vora del 
col·lapse, va parlar de «socialisme o bar-
bàrie». Un grup de marxistes crítics, entre 
1946 i 1967 va utilitzar aquesta mateixa 
consigna per autonomenar-se i criticar 
els desvaris dels règims socialistes. Avui, 
a Benimaclet, ja ben entrat el segle XXI, 
en plena crisi de la modernitat capitalis-
ta, la disjuntiva s’actualitza i és clara. No 
importa qui finalment siga l’agent urba-
nitzador, Grup Urbem, Metrovacesa o 
el que siga, els que vivim ací defensarem 
el nostre barri, no tenim opció: Horta o 
barbàrie.

Carlos Soledad



FENT BARRI10 

festespopularsbenimaclet.wordpress.com
Facebook Festes Populars de Benimaclet
Twitter @FestesBeni2017

Per tercer any hem pogut gaudir de les 
Festes Populars de Benimaclet, un pro-
jecte assembleari i autogestionat, del 
barri i per al barri, que defensa la cul-
tura popular des del feminisme i l’anti-
capitalisme, mitjançant l’oci respectuós, 
inclusiu i intergeneracional. Enguany el 
tema transversal ha sigut “L’habitatge”, 
motivat per les amenaces que moltes veï-
nes i veïns estem observant i patint de 
forma quotidiana.

Des de l’assemblea de Festes Populars de 
Benimaclet hem volgut fer una ferma 

denúncia a la mercantilització de la vi-
venda, que al sistema capitalista és con-
siderada com un bé de consum perdent 
la seua funció social. Així, amb l’acti-
vitat “Gentrificatour: la ruta de l’ha-
bitatge a Benimaclet”, hem assenyalat 
algunes amenaces que assetgen el barri 
com ara l’especulació directa exercida 
per les immobiliàries, controlant el mer-
cat de compravenda i lloguer i creant un 
oligopoli. Sense oblidar la denúncia a 
fenòmens com Airbnb, que a barris com 
Russafa o Ciutat Vella han contribuït 
a l’augment continuat dels preus del 
lloguer; o el mal estat de moltes de les 
vivendes de lloguer a Benimaclet, amb 
elevats preus i, en moltíssimes ocasions, 
reservades per a estudiants, ja que en 
cobrar-los per habitació, el benefici és 
major.

També hem volgut denunciar el PAI Be-
nimaclet Est el qual, encabit dins del Pla 
General d’Ordenació Urbana, inclou la 
construcció de 1.600 vivendes que no 
són demandades realment, ja que hi ha 
molts habitatges buits, i que suposarà la 
destrucció del poc que queda d’horta, i 
a més, una altra barrera entre el barri i 
el seu entorn, la seua història i idiosin-
cràsia.

Per altra banda, amb el “Cluedo Beni-
macletero: descobreix la trama del barri” 

L’assetjament a l’habitatge
Una amenaça per  al veïnat de 
Benimaclet

hem volgut rescatar, amb un to d’humor 
i surrealisme, gran part de la història de 
Benimaclet a través de personatges reals, 
tots ells estrets d’una investigació de tres 
anys de durada realitzada per un equip 
de sociòlogues. La finalitat de l’activitat 
com sempre és gaudir però, sobretot, 
donar a conéixer el passat. Hem de ser 
conscients que la història és un referent 
per interpretar el present i construir el 
futur que està a les nostres mans. El 
context postmodern en el qual vivim, es 
caracteritza per un oblit de la història; 
pel fet efímer de les coses, per la diferent 
consideració del temps, pels constants, 
vertiginosos i inconscients canvis, en 
resum, per una pèrdua de consciència 
de les formes i els motius pels quals s’ha 
anat transformant el barri de Benima-
clet.

Davant totes aquestes amenaces, tan sols 
ens queda estar unides, crear xarxes de 
cooperació i col·lectivitat, i lluitar pel 
dret de totes a una vivenda digna. Per-
què arribarà el dia en què no podrem 
més, i aleshores ho podrem tot!

Assemblea Festes Populars de Benimaclet
cartell: Iñaqui Ariste Aznar
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Vivim en una societat de constants canvis, 
on el fet de fluir, la transformació i l’efí-
mer estan a l’ordre del dia. Les persones 
canvien, els edificis canvien i fins i tot els 
barris. Pocs recordaran el paper que va 
jugar Benimaclet com a nucli cabdal de 
proveïment de València. De les hortes del 
nostre barri eixien centenars de carros re-
plets de productes alimentaris que havien 
de travessar “el lloc de consums” de Jaume 
Roig, on es gravaven  les mercaderies.

Des de 1878 Benimaclet va ser una pe-
dania la prosperitat de la qual atreia emi-
grants i gents de totes classes. Aquesta 

tendència es va potenciar després de les 
fatals conseqüències de la Guerra Civil 
espanyola. Com bé és sabut, durant el 
Franquisme la societat espanyola va ex-
perimentar una virulenta repressió i vigi-
lància personificada en les localitats rurals 
per la Guàrdia Civil.

Per aquesta raó no és d’estranyar que es 
construïra un calabós al cantó del qual 
ara és el carrer Puçol. Aquest era conegut 
popularment com “la presó”, on tancaven 
en general els presos comuns, per uns dies 
i els traslladaven després a la caserna si-
tuada encara hui en Primat Reig. És molt 
probable que també s’empresonaren dissi-
dents polítics, veïns marcats i assenyalats 
per la seua vinculació amb la II República 
o amb algun sindicat obrer “per parlar de 
més”.

La mala gent, els borratxos i la gent més 
desfavorida, sense recursos, moltes vega-
des es veia obligada a furtar en els horts, 
fortament vigilats, la qual cosa implicava 
una nit en “la presó”. Aquesta, en estar si-
tuada en la plaça central de Benimaclet, 
era un lloc de pas, de reunió de la comu-
nitat i per açò era normal que els veïns 
escoltaren crits de dolor dels presos els 
quals apallissaven i vexaven. Els abusos 
d’autoritat, la repressió i la vigilància eren 
elements consentits per part de la societat, 
ja que qualsevol dissidència tenia com a 
rèplica un càstig sever. La presó tenia una 
xicoteta finestra amb reixes que li perme-
tia comunicar amb l’exterior. 

La presó de  Benimaclet
Per un barri sense por, lliure i democràtic

Normalment, els xiquets i xiquetes s’arri-
maven al recinte i conversaven amb el 
pres, al contrari que la majoria d’adults 
que intentaven evitar qualsevol tipus d’es-
tigmatització i vinculació amb els empre-
sonats.

El barri estava en mans de les forces de 
l’ordre franquista, les quals infonien te-
mor com a conseqüència de l’arbitrarietat 
de les seues accions. La coacció s’estenia 
durant tot el dia, ja que després de la pos-
ta del sol, els guàrdies civils es retiraven, 
donant pas als vigilants. Aquests eren 
personal contractat pel municipi per a 
vigilar les eixides nocturnes i comunicar 
a la Guàrdia Civil qualsevol tipus d’anor-
malitat o conflicte.

Amb el temps, la presó de Benimaclet en-
tra en desús i al voltant dels anys 70 se 
li va permetre a Joaquín Tur utilitzar-ho 
com a magatzem per al seu històric bar. 
Posteriorment el calabós seria derruït i 
integrat a l’interior de l’actual Església de 
Benimaclet. Aquests canvis van esborrar 
qualsevol rastre de repressió i abús d’au-
toritat viscuts al barri durant els anys de la 
dictadura franquista. És cert que no es pot 
lluitar contra el canvi i la transformació, 
és llei de vida, però sí que es pot i s’ha 
de recordar per a ratificar així el nostre 
compromís amb un barri sense por, lliure 
i democràtic.

Miguel Asensio Gómez
Doctorant en Història Contemporània
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conFusión
7 - 8 d’octubre 2017

beniconfusionfest.es
facebook / beniconfusionfest

Programació completa en
orfheo.org/event/beniconfusion2017

  FENT BARRI

Espais privats, diverses places i carrers es 
convertiran en escenari d’actuacions mu-
sicals, teatrals i dansa, en exposicions d’art 
i en “llenços” per a expressions d’art urbà. 
La programació del festival compta amb 
més de 250 activitats (totes gratuïtes) per 
a totes les edats, distribuïdes en 2 dies i 
al voltant de 40 llocs. Les cases obrin les 
seues portes i les persones ixen al carrer 
per a celebrar i visibilitzar l’ànima artística 
i cultural de Benimaclet, unir forces entre 
projectes locals, crear cohesió estimulant 
la participació ciutadana i establir llocs on 
compartir. Sota el lema “Expressa’t lliure-
ment”, es pretén animar a totes les per-
sones a assistir amb barrets estrafolaris o 
disfressades durant els dies del conFusión.

Benimaclet conFusión
Expressió lliure - IV edició

També s’ha plantejat una campanya de 
conscienciació per a cuidar i respectar el 
barri i els seus habitants, amb diverses 
accions que inclouen el lloguer d’urina-
ris químics, l’augment de contenidors 
de brossa, la creació de papereres, la pega 
de cartells de conscienciació sobre neteja 
i descans nocturn, etc. Benimaclet és la 
nostra casa i volem que es cuide com a tal. 
Per açò, una altra de les mesures adopta-
des és la d’acabar les activitats a les 23h.

Apostem per reduir l’impacte ambiental i 
fer una despesa mínima en paper. La qual 
cosa implica no imprimir ni fullets ni car-
tells. La programació estarà disponible en 
la plataforma online orfheo.org i en un pdf 
descarregable per a consultar al mòbil.

L’escenografia que marca els escenaris de 
carrer enguany serà a càrrec de l’associa-
ció de mestresses de casa de les Alcubles, 
qui tenen un projecte anomenat “Filant 
vides”, emportant-nos unes instal·lacions 
creades amb ganxet i punt de creu.

La preparació, des de principis d’any, és 
possible gràcies a la participació de perso-
nes que regalen el seu temps i treball. Es 
tracta d’una iniciativa sense ànim de lucre, 
sense patrocinadors i construïda des de la 
col·laboració. No obstant això, açò no sig-
nifica que el que s’ofereix no tinga valor, 
sinó tot el contrari, el fet de donar sense 
esperar res a canvi fa més valuós allò que 
artistes, espais i voluntaris comparteixen.
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El Banco
Entrevista a Guerrilla Impro

Guerrilla Impro és un col·lectiu d’impro-
visació teatral, els seus quatre components 
provenen de diferents companyies: Ale-
jandro Portaz i Javier González de Teatro 
Instantáneo, Jano de Miguel de JuJa Tea-
tre i Mari Marcos de Decopivolta Teatre.

Aquests quatre guerrillers són coneguts a 
Benimaclet com els responsables de per-
petrar en La Gramola cada dijous al vol-
tant de les 22.30 la JAM d’improvisació, 
un espectacle en el qual Guerrilla porta 
cada setmana un/a convidat/a sorpresa.

Els dies 7 i 8 d’octubre, Guerrilla Impro 
presenta al Teatro Círculo un nou espec-
tacle: ‘El Banco’.

Què tenen en comú la ‘JAM d’improvi-
sació’ i ‘El Banco’? Bàsicament que tots 
dos són espectacles d’improvisació teatral. 
És a dir, tot el que ocorre és creat per els/ 
les improvisadors/res a partir de sugge-
riments del públic assistent. Açò fa que 
cada representació siga única i irrepetible.

I quines són les diferències entre tots 
dos? La JAM d’improvisació és el nostre 
format “disbauxat” per a reunir-nos set-
manalment i jugar, experimentar i convi-
dar cada setmana a un/a improvisador/a, 
actor/actriu, músic o un altre tipus d’ar-
tistes a improvisar amb nosaltres.

‘El Banco’ és un format més armat i tea-
tral, encara que no per açò menys divertit 
o sorprenent. A més, per a aquestes dues 
funcions hem convidat a participar a un 
ampli nombre d’improvisadors/res no so-
lament de València.

Per què Guerrila Impro llança ‘El 
Banco’? En Guerrilla Impro ja fa algun 
temps que li donàvem voltes a la idea de 
plantejar un format d’improvisació teatral 
diferent del que es fa habitualment en el 
nostre entorn.

‘El Banco’ és el que es denomina un long 
form, és a dir, un format llarg d’impro-
visació teatral. En lloc d’improvisacions 
curtes independents, es tracta d’una única 
peça, d’aproximadament una hora de du-
rada, dividida en escenes que poden estar 
interrelacionades. Concretament, es trac-
ta d’anar descobrint històries que ocorren 
al llarg d’un dia qualsevol al voltant d’un 
mateix banc.

El Banco
7 i 8 d’octubre / 20:30h
Teatro Círculo
C/ Prudenci Alcón i Mateu, 2

‘El Banco’ ens permet complir l’objectiu 
de plantejar un format que es veurà per 
primera vegada a València i, al mateix 
temps, compartir-ho amb altres improvi-
sadors/res de diferents companyies.

Quines novetats aporta ‘El Banco’? En 
primer lloc, hem triat representar-ho en 
el Teatro Círculo, una sala de teatre in-
dependent, eixint dels àmbits més infor-
mals en els quals actuem habitualment. 
D’altra banda, aquest espectacle aporta 
una escenografia mínima: un banc. El pú-
blic assistent a cada funció decidirà on es 
troba aquest banc (un parc, plaça, passeig 
marítim, polígon industrial, etc.) i anirà 
complementant l’entorn (un fanal, pape-
rera, font, etc.). Açò donarà com a resul-
tat un espai únic que condicionarà el que 
ocórrega en cada representació. A més, el 
to de ‘El Banco’ és diferent d’altres espec-
tacles anteriors. Però, açò sí, l’originalitat, 
frescor i sorpresa característiques de la im-
provisació estan presents en tot moment.

Quin paper juga el públic? Com en qual-
sevol espectacle d’improvisació teatral, el 
públic és una part fonamental. El banc, al 
voltant del qual ocorreran les històries que 
els improvisadors/res crearan, serà fruit de 
les aportacions dels assistents. El contin-
gut de les escenes tindrà a veure amb les 
propostes prèvies del públic, implicant-lo 
així en una creació teatral conjunta.
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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La Culona Gastrobar
C/ Murta 41
963 06 62 55
facebook / La Culona Gastrobar

Pastís de carlota, coco i 
ametla 
Amb gelat de papaia i xocolata blanca

Ingredients
Per al pastís
- 500 g de carlotes pelades i tallades en daus
- ¼ de taronja tallada en daus aproximats
- 6 ous (separar les clares de les gemmes)
- 150 g de coco ratllat
- 150 g d’ametla mòlta
- 100 g de panela (sucre integral)
Per al gelat
- 500 g de crema anglesa amb vainilla 
(qualsevol recepta bàsica)
- 1 iogurt
- ½ papaia triturada
Per a la salsa de xocolata blanca
- 1 tauleta de xocolata blanca
- 4 cullerades d’oli de coco

Per al pastís
Pas 1 Munta molt les clares i reserva.
Pas 2 “Munta” les gemmes juntament 
amb el sucre i reserva.
Pas 3 Tritura (o ratlla) les carlotes junta-
ment amb el tros de taronja. Afig el coco 
i l’ametla, mescla. A aquesta mescla afig-li 
les clares reservades i homogeneïtza.
Pas 4 Ara, amb cura de mantenir l’altura 
de les gemmes, incorpora-les a la mescla 
anterior, en tres vegades, homogeneïtzant 
cada vegada amb moviments circulars.
Pas 5 Aboca-ho sobre el motle greixat o 
amb paper parafinat. Posa-ho al forn a 
150 graus durant mitja hora. Deixa que 
es refrede i repose en la nevera almenys 
1 hora.

Per al gelat
Barreja tot i posa-ho en el congelador. 
(Un gelaet de mango, gerd o pinya co-
mercial també li va bé).

Per a la salsa de xocolata blanca
Calfa tot junt al bany maria i homoge-
neïtza. Mola molt perquè en contactar 
amb el gelat es fa cruixent, rotllo strac-
ciatella.

Serveix el pastís com a la foto amb grano-
la per damunt, avellanes o nous lleugera-
ment triturades.

Equip La Culona
Gràcies a Nuria Puchades (Les Maduixes)
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Presentació del llibre NAPALM
Divendres 20 - 19.30h
El Terra
C/ Baró de Sant Petrillo, 9

Sinopsi
València. L’estiu s’ha iniciat prematura-
ment a les acaballes de la primavera i la 
ciutat bull. Una galeria de personatges di-
ferents, aparentment inconnexos, tracten 
de sobreviure a una misèria quotidiana 
que massa vegades és molt anterior a la 
crisi: són els desheretats del sistema. Al-
hora, la policia s’esforça a descobrir els 
autors dels massius incendis de cotxes 
que colpegen els diferents barris des de fa 
dies. Sense cap mòbil aparent, però amb 
un alt grau de complexitat, els investiga-
dors estan totalment desorientats. A un 
ritme trepidant, en només una setmana 
les peces comencen a encaixar. Els cotxes 
no són sinó un entrenament. Alguna cosa 
molt grossa està a punt d’esclatar a la ciu-
tat i les conseqüències poden ser terribles.

Autors
Joan Canela (Barcelona 1974) va estudiar 
història però fa de periodista. Ha treballat 
com a corresponsal en països com Bolívia 
i Sud Àfrica i també va ser coordinador 
de la secció internacional del setmana-
ri Directa. Ha col·laborat a El Periódico, 
El Mundo, Berria, Gara, Público, Ara, El 
Temps i Il Manifesto, així com mitjans di-
gitals. Va ser editor entre 2010 i 2017 de 
l’observatori crític de mitjans, mèdia.cat i 
actualment és periodista al diari Jornada. 

Jordi Colonques  (Vila-real, 1976) és 
Doctor en Biologia, escriptor, il·lustra-
dor i mestre embalsamador de cadàvers. 
Ha publicat les novel·les Tothom sap que 
dos i dos fan quatre, El ventre, Sang i fetge, 
Intersticial, Món animal i La rebel·lió dels 
plasticanimals.

Comentaris dels autors
Napalm és una novel·la escrita a quatre 
mans, un viatge barri a barri per la Valèn-
cia subterrània i invisible. Un retrat dels 
efectes més devastadors de la crisi però 
narrats amb altes dosis d’humor negre. 
Un thriller atípic que beu de les influèn-
cies de Ferran Torrent, el cubà Pedro Juan 
Gutiérrez, i del cinema de directors com 
Tarantino i Álex de la Iglesia.

Amb Napalm vam quedar finalistes als 
Ciutat d’Alzira. És una novel·la ne-
cessària, perquè és paradoxal que tot i 
estar patint la principal crisi econòmica 
i social des del 1929 a penes hi haja un 
reflex de tots aquests canvies en la ficció. 
En aquest sentit nosaltres hem volgut fer 
la nostra modesta aportació, però no des 
d’un vessant greu i profund, sinó em-
prant la indignació àcida i corrosiva com 
a arma llancívola.

NAPALM
Joan Canela i Jordi Colonques

Fragment de la novel·la
“Abans de deixar enrere la plaça Manuel 
i Claudia poden llegir, amb lletres ben 
grosses, BOTA-LI FOC AL SISTEMA! en 
una paret que just acabaven de repintar. 
L’A majúscula encerclada dels anarquistes 
acompanya la consigna. Travessen des-
prés pel bell mig i de manera temerària 
l’estret carrer del Sant Esperit per enfilar 
a l’esquerra per Enric Navarro. A banda i 
banda del carrer es multipliquen els locals 
en lloguer, negocis menuts que han anat 
caient fulminats per la crisi. Resisteixen 
encara les botigues de verdures dels pa-
kistanesos, tres en poc més de cinquanta 
metres, i els dos basars xinesos, el locuto-
ri telefònic i els bars. Ara mateix, però, 
sembla més un carrer de Bagdad que de 
València. A banda i banda de la calçada 
els cotxes, els arbres i els contenidors es 
troben totalment socarrimats. Hi per-
sisteix encara l’olor de goma cremada i 
enmig de l’asfalt un gran bassal pudent 
recull l’aiguabarreig que neix de les màne-
gues dels bombers i s’ennegreix en recollir 
les cendres, el fang i les merdes de gos”.

Joan Canela i Jordi Colonques

BENIMACLET ESCRIU

Podeu trobar el llibre en
Llibreria La Traca
bromera.com

Segueix als autors!
twitter / @JoanCanela
twitter / @JordiColonques
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Fa quasi dos anys que ens vàrem presentar 
al Benimaclet Entra i des d’aleshores hem 
establert una bonica amistat i col·laboració 
que ens ha dut a publicar un article men-
sual amb el qual pretenem que les perso-
nes que ho llegeixen s’empoderen per fer 
els seus propis objectes, reciclen materials 
i reparen aquells aparells que es trenquen, 
però aquest mes volem escriure sobre un as-
sumpte que ens fa molta il·lusió contar-vos.

Tenim el plaer de presentar-vos Fabrica 
Barri un projecte en col·laboració amb el 
centre d’innovació Las Naves on l’objectiu 
principal és implicar el veïnat de Benima-
clet i les seues associacions en un procés 
global d’autosuficiència productiva i ús 

Fabrica Barri
Nou projecte a Benimaclet

de les tecnologies. També volem millorar 
i regenerar l’entorn productiu a través del 
desenvolupament de projectes tecnolò-
gics, de disseny, d’electrònica, reciclatge i 
fabricació des del punt de vista de la vida 
quotidiana, oferint solucions i alternatives 
a problemes actuals derivats dels productes 
i materials que consumim.

El projecte opta per la metodologia “LBD: 
Learning by Doing” junt amb la filosofia 
Maker combinada amb altres metodolo-
gies de lnvestigació i Acció Participativa, 
un mètode de formació que consisteix bà-
sicament a aprendre fent. També implica 
cometre errors i buscar fórmules creatives 
per tirar endavant projectes, reals o experi-
mentals, en equip, un procés que té lloc de 
forma natural i que és guiat per la curiosi-
tat, l’emoció, les necessitats reals i la con-
fusió. Tot això amb la finalitat de dissenyar 
intervencions més eficaces que promoguen 
un barri més equitatiu, sostenible, in-
clusiu i saludable, que proporcione eines, 
espai, materials i coneixement i amb això, 
potencie les oportunitats d’ocupació i au-
toocupació laboral.

Per tal de dinamitzar el projecte es propo-
sen les següents àrees o grups de treball:

Doneslab Grup de treball format per 
dones que s’ajunten de forma setmanal al 
Laboratorio per desenvolupar projectes 
tecnològics de forma grupal i cooperativa.

Repair Point Punt de reparació setmanal 
d’aparells elèctrics, perquè totes les perso-
nes que ho desitgen puguen vindre a repa-
rar els seus objectes amb les nostres eines, 
màquines i persones.

LBD Obrim el Laboratorio perquè estu-
diants, aturades, majors de 65, col·lectius 
en risc d’exclusió social vinguen a desenvo-
lupar els seus invents, que ningú ni res els 
impedisca fabricar les seues idees.

Invencicla Tallers mensuals on es pretén 
que les persones més joves del barri pren-
guen consciència dels residus que generem, 
i que a més, convertiran eixos residus en 
materials útils i productes amb valor.

Open Day Dia de portes obertes, qual-
sevol persona, pot vindre al Laboratorio 
i usar tots els recursos. Jornada en què es 
pretén iniciar a persones en la fabricació i 
reparació d’objectes, donar accés a una tec-
nologia que sol ser de difícil accés de forma 
totalment gratuïta i oberta.

Fruit d’aquesta col·laboració també am-
pliem recursos, per tal que qualsevol per-
sona puga fabricar quasi qualsevol cosa a 
Benimaclet. Noves màquines i més activi-
tats que s’aniran anunciant a les xarxes so-
cials del projecte, així com altres grups de 
treball i alguna sorpresa més. Segueix-nos 
al Facebook o Instagram per assabentar-te 
de totes les novetats i no perdre’t res.

Aquestes noves dinàmiques es podran gau-
dir a partir del mes de novembre, quan 
es farà la presentació oficial, però ja pots 
posar-te en contacte amb el Laboratorio si 
tens un projecte sociotecnològic de fabri-
cació, disseny, reciclatge o electrònica que 
vulgues desenvolupar, i si ets estudiant, 
aturada, major de 65, o persona en risc 
d’exclusió social pots gaudir de d’avan-
tatges econòmics. 

Uneix-te a la revolució!
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Cançons per a 
Enamorar-se en un bar
Overnight, Gonzales
Acostar-se a la cabina a aplaudir al dj
Al calor del amor en un bar , G. Galigari
Reflexionar
Sinfonía de las sirenas, Avraamov
Lliurar-se a un ball frenètic
Hybrid Moments, Misfits
No deixar d’escoltar
The Clash, White Riot
Morir en pau
Ain’t Got No, I Got Life, Nina Simone

Tomba Swing; Darrere aquest nom es 
troba Rogelio. One Man Band en aquest 
projecte de rock and roll, garatge, swing 
salvatge, etc., a més de ser part d’Aulli-
do Atómico, dissenyador, portadista, di-
buixant de còmics, retratista i figura de 
pes en l’escena underground valenciana. 
Inquiet, visceral i polifacètic autor de lli-
bres de dibuixos, còmics i discos. 

Com descrius la teua proposta d’One 
Man Band? Una absurda mescla de 
comèdia macabra i melodies apegaloses. 
Una banda d’un, on a voltes dos. Surrea-
lisme pop arrabalero. Una manera il·legal 
de fer diners.

Tractant-se d’algú amb tantes facetes, 
quines influències té el teu actual xou? 
Has estrenat un directe apropiat per a 
teatres, en què consisteix? La presenta-
ció del nou disc Bucles de arraval es va fer 
amb un muntatge teatral en l’Espai Ines-
table aquest juliol passat. Sota la forma 
inventada d’un fals musical experimental 
conjuminàvem els nous temes amb il·lus-
tracions animades que ens ensenyaven 
l’absurd procés creatiu dut a terme per a 
tan monumental treball. Un fart de riure.

Com a observador i retratista a més 
de músic, quines mancances veus en 
la projecció de l’escena musical valen-
ciana? Què és el més positiu que desta-
caries? El que he pogut observar tocant 
molt fora, és que no estem tan malament 
ací. Per descomptat no estic parlant de la 
situació laboral del músic, desprotegit per 
l’ambigüitat legal amb un govern i altre, 
sinó més prompte d’una energia vacilona 
que fa funcionar les coses. Hi ha ganes de 
fer, pertot arreu (músics, sales, promotors, 
públic...), el que no hi ha és una estructu-
ra a la qual agarrar-se per a fer aquestes 
coses d’una manera no precària o insegu-
ra. Per tant, la mancança principal que 
veig és el desinterés per la cultura de base 
en l’àmbit administratiu i el més positiu, 
la xarxa alternativa que creu en aquesta 
cultura de base tan necessària i que fa pos-
sible que existisca.

Parla’ns un poc dels teus altres projectes 
en estudi i en directe. Amb l’altra banda 
que tinc, Aullido Atómico, traurem disc 
nou el 7 d’octubre. Es diu Decadencia i 
ho gravem en directe en La Mina, l’estu-

Tomba Swing

donrogelioj.blogspot.com
facebook / donrogelioj

di de Raúl Pérez, un gurú sònic al qual 
estem molt contents d’haver conegut. La 
veritat és que creiem que amb aquest nou 
disc aconseguirem els modests objectius 
que ens hem proposat. Dominar el món 
vull dir.

Quin tipus de música escolta Tomba 
Swing a part dels estils obvis que fona-
menten la teua proposta? Doncs a voltes 
se me’n va l’olla i comence a escoltar pia-
nistes russos avantguardistes prerevolució 
o deixe d’escoltar música i solament veig 
vídeos en Youtube d’Instant karma i coses 
així. M’obsessione amb coses compulsiva-
ment que després abandone. Un poc així 
a la manera random.

Següent objectiu en marxa? Sempre, ara 
estic movent el dossier de Bucles de Arra-
val per a teatres per a la pròxima tempo-
rada, presentant el disc de Tomba Swing 
en l’àmbit nacional i d’ací a poc, la gira 
d’Aullido Atómico, que es veu llarga.

Entrevista per Antonio José Iglesias 
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:00 Authentic Jazz Iniciación Satchmo -
19:15 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Sevillanas Medio Rocio Giner 29€/mes
19:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
19:30 Danza Africana Satchmo -
20:25 Hatha yoga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi

20:30 Ritmos latinos Rocio Giner 29€/mes
20:30 Flamenco iniciación-medio Rocio Giner 29€/mes
20:30 Teatro de improvisación La Pina submarina 40€ mes
20:30 Clase regular de Lindy Hop Satchmo -

9:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi

9:30 Qigong | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 25€/mes
10:00 Xingyi bagua (Kung fu) | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 35€/mes
10:00 Flamenco iniciación II Rocio Giner 29€/mes
10:00 Pilates Rocio Giner 29€/mes
10:30 taller de grabado y estampación Escuela Meme 40€
10:30 Pilates para embarazadas A Contar Mentiras -
11:00 Pilates Asociación Samadhi

11:00 Sevillanas Medio Rocio Giner 29€/mes
11:30 Pilates con bebés A Contar Mentiras -
11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
12:15 Yoga dinámico Asociación Samadhi

16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 Pilates para embarazadas Centre Mompó 45€/mes
17:30 Pilates Asociación Samadhi

17:30 Urban Dance Infantil II 8-12 años Rocio Giner 29€/mes
17:30 Pre-Danza I 3 a 4 años Rocio Giner 29€/mes
17:30 Music Together La Pina submarina

18:00 Hatha yoga Centre Mompó 45€/mes
18:30 Flamenco Medio Jóvenes -18 Rocio Giner 29€/mes
18:30 Urban dance Medio Jóvenes +13 Rocio Giner 29€/mes
18:30 Music Together La Pina submarina

8:30 Ashtanga yoga Centre Mompó 45€/mes
9:00 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 35€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 Club  Tejedores Entre Agujas y Ganchillos 25€/mes
10:30 Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 40€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
14:30 Yoga Asociación Samadhi

15:30 Pilates Rocio Giner 29€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras -
16:00 Pilates Centre Mompó 40€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Castañuelas Rocio Giner 29€/mes
16:30 Guitarra flamenca Iniciación Rocio Giner 32€/mes
16:30 Pilates A Contar Mentiras -
17:00 Club  Tejedores Entre Agujas y Ganchillos 25€/mes
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 45€/mes
17:00 Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 40€/mes
17:15 Yoga La Pina submarina 30€/mes
17:30 Yoga para peques Asociación Samadhi

17:30 Flamenco y sevillanas 6-9 años Rocio Giner 29€/mes
17:30 Pre-Danza II 5 a 6 años Rocio Giner 29€/mes
18:00 Pilates Centre Mompó 40€/mes
18:00 Talk! Clases de inglés. Nivel B1 Talk! -
18:00 Talk! Clases de inglés. Nivel B2 Talk! -
18:30 Sevillanas Iniciación Rocio Giner 29€/mes
18:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
18:30 Teatro de improvisación La Pina submarina 40€ mes
18:30 Kundalini Yoga Satchmo -
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 Taichi- Chi kung Asociación Samadhi

19:00 Hatha yoga Centre Mompó 45€/mes

Dilluns

Dimarts
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19:00 Yoga dinámico Asociación Samadhi

19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Sevillanas Medio Rocio Giner 29€/mes
19:30 Flamenco Medio Rocio Giner 29€/mes
19:30 danza Tribal Fusión I La Pina submarina 25€/mes
19:45 Talk! Clases de inglés. Nivel B1 Talk! -
19:45 Talk! Clases de inglés. Nivel B2 Talk! -
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Flamenco Iniciación II Rocio Giner 29€/mes
20:30 Sevillanas Medio II Rocio Giner 29€/mes
20:30 danza Tribal clásica (ATS) II La Pina submarina 30€/mes
21:00 Clase regular de Lindy Hop Satchmo -

8:30 Ashtanga yoga Centre Mompó 45€/mes
9:00 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 35€/mes
9:15 Pilates A Contar Mentiras -
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:45 Pilates (4 horarios diferentes) Centre Mompó 40€/mes
10:00 Yoga mamás-bebés Asociación Samadhi

10:00 Club  Tejedores Entre Agujas y Ganchillos 25€/mes
10:30 Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 40€/mes
10:30 danza Tribal Fusión II La Pina submarina 25€/mes
11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€
12:00 Yoga embarazadas Asociación Samadhi

12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras -
14:30 Yoga Asociación Samadhi

15:30 Pilates Rocio Giner 29€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras -
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

16:30 Danza de los Sentidos Asociación Samadhi

16:30 Guitarra flamenca Iniciados Rocio Giner 32€/mes
16:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
17:00 Club  Tejedores Entre Agujas y Ganchillos 25€/mes
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 45€/mes
17:00 Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 40€/mes
17:30 Guitarra iniciación Rocio Giner 29€/mes
17:30 Flamenco y sevillanas 8-12 años Rocio Giner 29€/mes
17:30 Sintonía de colores La Pina submarina 25€/mes
18:00 Mindfulness grupo regular Centre Mompó 30€/mes
18:00 Talk! Clases de inglés. Nivel B1 Talk! -
18:00 Talk! Clases de inglés. Nivel B2 Talk! -
18:30 Danza Oriental Asociación Samadhi

18:30 Teatro Musical 6-12 años Rocio Giner 29€/mes
18:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 45€/mes
19:30 Flamenco Iniciación II Rocio Giner 29€/mes
19:30 Danza Oriental Iniciación-Medio Rocio Giner 37€/mes
19:30 Popping La Pina submarina 30€/mes
19:30 Clase regular de lindy Hop Satchmo -
19:30 Danza Africana Satchmo -
20:25 Hatha yoga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi

20:30 Flamenco iniciación-medio Rocio Giner 29€/mes
20:30 Tribal Hard La Pina submarina 25€/mes
20:30 Pilates A Contar Mentiras -
21:00 Danza Oriental Iniciación Rocio Giner 29€/mes
21:00 Clase regular de lindy Hop Satchmo -

9:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi

9:30 Qigong | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 25€/mes
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
10:00 Xingyi bagua (Kung fu) | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 35€/mes
10:00 Flamenco iniciación II Rocio Giner 29€/mes

Dimecres

Dijous
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10:00 Pilates Rocio Giner 29€/mes
10:30 Danza Contact La Pina submarina 25€/mes
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras -
11:00 Pilates Asociación Samadhi

11:00 Sevillanas Iniciación Rocio Giner 29€/mes
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
12:15 Yoga dinámico Asociación Samadhi

12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras -
16:00 Aprende Inglés de manera creativa / TEENS! Talk! -
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 Pilates para embarazadas Centre Mompó 45€/mes
17:30 Pilates Asociación Samadhi

17:30 Urban Dance Iniciación 6-9 años Rocio Giner 29€/mes
17:30 Teatro Musical 3-6 años Rocio Giner 29€/mes
18:00 taller de esparto Escuela Meme -
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 45€/mes
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:30 Guitarra iniciación II Rocio Giner 29€/mes
18:30 Urban Dance Iniciación +13 años Rocio Giner 29€/mes
19:00 Yoga dinámico Asociación Samadhi

19:00 Kundalini yoga Centre Mompó 30€/mes
19:00 Clase regular de lindy Hop Satchmo -
19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Ritmos latinos/bailes de salón Rocio Giner 29€/mes
19:30 Flamenco Medio Rocio Giner 29€/mes
19:30 Danza Contemporánea La Pina submarina 25€/mes
19:45 Talk! Clases de inglés. Nivel B1 Talk! -
19:45 Talk! Clases de inglés. Nivel B2 Talk! -
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Contemporáneo Rocio Giner 29€/mes
20:30 Flamenco Medio II Rocio Giner 29€/mes
20:30 danza Tribal clásica (ATS) Iniciación La Pina submarina 30€/més
20:30 Authentic Jazz Iniciación Satchmo -

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:45 Pilates Centre Mompó 40€/mes
10:30 Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni 40€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:00 Aprende Inglés de manera creativa / KIDS! Talk! -
16:45 Estiramientos de cadenas musculares Asociación Samadhi

17:00 Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Ben 40€/mes
17:00 Claqué Nivel 1 Satchmo -
17:30 Urban dance Infantil II 8-12 años Rocio Giner 29€/mes
17:30 Bollywood Rocio Giner 29€/mes
17:30 Danza Contemporánea para non@s La Pina submarina

18:00 Claqué Infantil (a partir de 5años) Satchmo -
18:30 Meditación y yoga tibetano Asociación Samadhi

18:30 taller de escritura creativa Escuela Meme 20€
18:30 taller de poesía Escuela Meme 15€
18:30 Urban dance Medio Jóvenes +13 Rocio Giner 29€/mes
18:30 Flamenco Iniciación II Rocio Giner 29€/mes
18:30 Danza Contemporánea para non@s La Pina submarina

19:00 Claqué Iniciación Satchmo -
19:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
19:30 Sevillanas Iniciación Rocio Giner 29€/mes
19:30 Danza Tribal Vintage La Pina submarina 25€/mes
20:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
20:30 Sevillanas Medio II Rocio Giner 29€/mes

9:50 Yoga La Pina submarina 30€/mes
10:30 taller de grabado y estampación Escuela Meme 40€
11:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) La Pina submarina 25€/mes
11:00 Swinging Together (para familias) Satchmo -
12:00 Tribal Jam® La Pina submarina 25€/mes

Divendres

Dissabte
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22:30 Concursong ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€ incl. 

17:15 Dibujo y Pintura Peques +Info:637611406 Fusionart

18:30 Puertas abiertas:"Dibujo y Pintura"Jóv/Ad.+Info:637611406 Fusionart 

19:30 Clase abierta danza contemporánea La Pina Submarina

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

20:30 Speak English La Ola Fresca 5€ )

20:30 Clase abierta danza Tribal clásica ATS® La Pina Submarina

21:30 Flamenco con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

21:30 Concierto: Jonathan Pocoví enBabia

21:30 Panorama Cultureta: en vivo+Conciertos+Agenda+Entrevistas Fusionart 

22:30 Teatro de humor improvisado La Gramola

20:00 Jam Session Rock Island -

20:15 Charla Gratuita: Comunicación consciente Asociación Samadhi

20:30 Clase abierta dStreet Dance La Pina Submarina

21:30 Andres Sudón Kafcafé -

21:30 Acordes Conversos:Poesía+Música. A beneficio/Nueva Opción Fusionart 3

23:30 Proyecciones: (Clásicos del Rock/Pop…). Fusionart 

10:00 Inicio de la formación shiatu entre semana (los lunes) Centre Mompó 1.300€

10:00 conFusion. Programa: orfheo.org Tot el barri

11:00 Confusion Festival: Exposición "Trozos" Asociación Samadhi

11:30 Taller de estiramientos de cadenas musculares Asociación Samadhi

12:00 Clandestino Lindy Hop con Satchmo Cruce Circense -

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

17:00 Ismael Robles Ska Loop Brothers Tallafocs

17:45 Edgar Salvador. La proporción del caos Tallafocs

10:00 Formación de Terapia de Sonido- Modulo I Asociación Samadhi 150-170€

11:00 Let’s Brunch! (hasta las 16:00) La Ola Fresca 10€

18:00 Tardes Tulseras (hasta las 22:00) Tulsa -

20:00 Expos de pintura. "Subversión y códigos de información" Tallafocs

10:00 Inicio de la formación de shiatu fin de semana Centre Mompó 1.300€

12:00 Puertas abiertas: "Danza del Vientre" + Info: 665 135 572 Fusionart 

18:00 Puertas abiertas: "Danza africana" + Info: 632 385 529. Fusionart 

20:00 Trivial Tulsa -

21:00 Puertas abiertas:"Taller De Teatro"Niv.1 +Info: 697800774 Fusionart 

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

10:00 Puertas abiertas: "Pilates Postural" + Info: 622055590 Fusionart 

19:30 Clase abierta danza Tribal fusión La Pina Submarina

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

21:00 Degustación comida Griega Tulsa 3€

21:30 Xavi Gómez (guitarra, efectos y mucho groove) Tallafocs

17:15 Puertas abiertas:"Divertiarte Educativo"+ Info: 634755351 Fusionart 

19:00 Clase de prueba de Lindy Hoop (iniciación) Spirit Benimaclet -

19:30 Clase abierta Popping La Pina Submarina

20:00 Birra y Frivolidades. Miércoles de tentempié a 1€enBabia -

21:00 Puertas abiertas:"Taller De Teatro"Niv.2 +Info: 697800774 Fusionart 

21:00 degustación 8 piezas de sushi Tulsa 3€

21:30 Enric Martín Acusticumple + Charlie Rodriguez Tallafocs

21:30 Pedro Chillón Kafcafé -

22:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -
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21:00 Paisajes sonoros:Recital de Live piano(Antonio Fontales)Fusionart 

22:00 “Reggae/Dub”Proyeccio/vídeos musicales clásico a lo actual Fusionart 

20:00 Trivial Tulsa -

18:30 Ganchillo para niños Entre Agujas y Ganchillos 12€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

21:00 Degustación street food Tulsa 3€

21:30 Noche de Jazz: Merche Galiano & Jose Luis Fauli piano jazz Tallafocs

17:30  Iniciación a dos agujas Entre Agujas y Ganchillos 20€

19:00 Clase de prueba deLindy Hoop (Iniciación) Spirit Benimaclet -

20:00 Birra y Frivolidades. Miércoles de tentempié a 1€enBabia -

21:00 degustación 8 piezas de sushi Tulsa 3€

21:30 Músicas del Mundo: The Lighters Tallafocs

21:30 Microabierto Poético Temático mensual Kafcafé -

22:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

18:15 Ecstatic Dance con Vio: El Silencio Baila Asociación Samadhi 10-12€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

20:30 Speak English La Ola Fresca 5€ . 

21:00 Jam Beginners Satchmo -

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

20:00 Expo: Diastemas, diversidad y belleza en las personas. La Gramola 3€  

20:00 Jam Session Rock Island -

20:30 Respiración consciente y conectada-Rebirthing Asociación Samadhi 10/8€

21:30 Saül Vanaclocha, acústico Kafcafé -

18:00 Confusion Festival: Concierto de HandPan Asociación Samadhi

18:00 “Taller de canto” Iniciación al canto p... Leya:658538278 Fusionart 

18:30  Orquestra de Pols i Pua del CIM Benimaclet  CIM -

18:45 Meditación con música en directo Asociación Samadhi

18:45 Mississippi. Poesía e ilustración en directo Tallafocs

19:00 “Clase Show Flamenco”+ música en vivo +Info: 622125658Fusionart 

19:30 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -

20:00 “Coro femenino y multiétnico del Cabanyal” (L’Anticor). Fusionart 

20:00 Orquestra Simfònica del CIM Benimaclet CIM -

20:00 Clase prueba Lindy Hop Satchmo -

20:30 El Banco. cía Guerrilla Impro. Teatro de improvisación Teatro Círculo -

21:00 “Els Queeners” Tributo a Queen Fusionart 

22:00 Proyecciones: “80 ś a lo electrónico actual para bailar” Fusionart 

22:30 Benimaclet Big Band del CIM Benimaclet CIM -

10:00 conFusion 2017. Programa en: orfheo.org Tot el barri

11:00 Confusion Festival: Exposición "Trozos" Asociación Samadhi

11:00 Let’s Brunch! (hasta las 16:00) La Ola Fresca 10€

11:30 Confusion Festival: Taller de Yoga dinámico Asociación Samadhi

16:30 Taller de Poliamor con perspectiva de género Asociación Samadhi

17:00 Confusion festival: Dondelirio. Cantautora Indie Tallafocs

18:00 “Clowntamos clowntigo” Espectáculo de cuentos Fusionart 

18:00 Tardes Tulseras (hasta las 22:00) Tulsa -

18:00 Jam Lindy Hop con Satchmo CIM -

18:15 Jesús Candel. Música acústica sin aditivos Tallafocs

19:00 “Clowncinando“ Un divertido unipersonal de clown (Coco). Fusionart 

20:00 “Acucurrucame” Mimo y Clown: Espectáculo.. (La cucurruca) Fusionart Multiespacio

20:30 El Banco. cía Guerrilla Impro. Teatro de improvisación Teatro Círculo -
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20:30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? La Gramola

21:00 degustación 8 piezas de sushi Tulsa 3€

21:30 Reset versiones desenchufadas Tallafocs

21:30 Jam de Comedia - monólogos Kafcafé -

22:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

10:00 Inicio de la formación de Kinesiología entre semana (los jueves) Centre Mompó 750€

17:00 Talleres gratuitos y concierto de Oh No! Talk!

17:30 Jersey ligero Entre Agujas y Ganchillos 18€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

20:30 Speak English La Ola Fresca 5€ . 

20:30 L'Engranatge. cía La Finestra Nou Circ Teatro Círculo -

21:30 Flamenco con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

21:30 Panorama Cultureta: en vivo+Conciertos+Agenda+Entrevistas Fusionart 

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

16:00 Inicio del curso de Mindfulness 2 (8 semanas) Centre Mompó 195€

19:00 Charla informatiiva del curso de kinesiología Centre Mompó

20:00 Jam Session Rock Island -

20:30 Samadhi time: sesión de Pranayama (respiración) Asociación Samadhi 5€/

20:30 L'Engranatge. cía La Finestra Nou Circ Teatro Círculo -

21:30 "Un_Spoken World". Un espantáculo poético de Jesús Ge. Kafcafé -

21:30 Concierto:"Soundtracks" Tributo a los 80 y 90 americanos Fusionart 

23:30 Proyecciones: (Música de los 80 ś & 90 ś para bailar) Fusionart 

9:00 Taller de Voz: La Voz del Alma Asociación Samadhi 40

10:00 Inicio de la formación de flores de bach en fin de semana Centre Mompó 950€

11:00  Cestas de trapillo Entre Agujas y Ganchillos 15€

21:30 "Gala De Magia" Nuevos espectáculos e invitadxs…Fusionart 

23:30 Proyecciones: (Clásicos del Rock). Fusionart 

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

17:00 Sesion de Ecstatic Dance + Danza de los SentidosAsociación Samadhi 12-14€

19:30 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -

20:30 Noche de piano clasico con Sayuri Kafcafé -

21:00 Concierto de “Mad Pluma"(Reggae Rumba Soul...) Fusionart 5

23:30 Proyecciones: Reggae/Dub (De lo clásico a lo actual). Fusionart 

11:00 Let’s Brunch! (hasta las 16:00) La Ola Fresca 10€

12:30 Clandestino Benimarket Plaça Benimaclet -

18:00 Tardes Tulseras (hasta las 22:00) Tulsa -

19:00 Meditación en movimiento: Línea Osho Asociación Samadhi

20:00 Trivial Tulsa -

21:30 Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

17:00 Taller: Salir de la zona de comodidad Centre Mompó 30€

17:30 costura creativa Entre Agujas y Ganchillos 15€

18:00 Geschichten & mehr auf Deutsch La Ola Fresca 2€

21:00 Degustación comida Asiática Tulsa 3€

21:30 Jazz: De sobte, la llum, Josep Alemany trio Tallafocs

21:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

17:30 iniciación al ganchillo Entre Agujas y Ganchillos 20€

18:00 Inicio del grupo regular de Mindfulness Centre Mompó 30€/mes

20:00 Birra y Frivolidades. Miércoles de tentempié a 1€enBabia -
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10:00 Inicio de la formación de drenaje linfático Centre Mompó 550€

16:00 Inicio de la formación de quiromasaje en horario de tardes Centre Mompó 1.045€

17:30 Bordado ruso Entre Agujas y Ganchillos 20€

20:00 Cocktail Day (hasta la 1:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

21:00 Degustación street food Tulsa 3€

21:30 Noche de Jazz: Oir Trio jazz instrumental amenizado Tallafocs

20:00 Ginclub (hasta la 1:30) London -

20:00 Birra y Frivolidades. Miércoles de tentempié a 1€enBabia -

21:00 degustación 8 piezas de sushi Tulsa 3€

21:30 Músicas del Mundo: Sunshine in Ohio Tallafocs

21:30 Poesia con Marcus Versus y Escandar Algeet Kafcafé -

22:00 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

17:30 Jersey ligero Entre Agujas y Ganchillos 18€

18:30 Sesión de Ecstatic Dance Asociación Samadhi 12

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

20:30 Speak English La Ola Fresca 5€ 

21:30 Flamenco con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

21:30 Concierto: Marcelo Lemos enBabia

21:30 Panorama Cultureta: en vivo+Conciertos+Agenda+Entrevistas Fusionart 

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

19:15 Bucle 3. Sound Project. Sandra Gomez. Performance Teatro Círculo -

20:00 Jam de claqué Satchmo -

20:00 Jam Session Rock Island -

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

18:00 Taller de Tribal cabaret La Pina Submarina 25/20€

19:00 Concierto Cuencos Meditación Vibracional Energética. Asociación Samadhi 10/8€

19:00 4º“Festival Bienestar Corporal” Clases +Concierto: Amares Fusionart 4€/6€

19:00 “Taichi y Chikung” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 4€/6€

19:00 Inauguracion "Send my love to hair" de Carmen Roman  Itamora -

19:30 “Pilates” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica)Fusionart 4€/6€

19:30 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -

20:00 “Hatha Yoga" Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 4€/6€

20:30 “Técnica Vocal” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 4€/6€

20:30 L'Engranatge. cía La Finestra Nou Circ Teatro Círculo -

21:30 María Peláe, acústico Kafcafé -

21:30 Concierto"Amares"(Fusión/Étnica/Popular)+Tapas Fusionart 4€/6€

23:30 Proyecciones: (Música del mundo para bailar). Fusionart 

11:00 Let’s Brunch! (hasta las 16:00) La Ola Fresca 10€

11:00 Taller de Tribal clásico ATS® La Pina Submarina 25/20€

17:30 Teatro para bebés de 0 a 4 años“Sueños de papel”647226617 Fusionart 4€/6€

18:00 Tardes Tulseras (hasta las 22:00) Tulsa -

18:30 Extrabucle Relincho. Cia. Meinhof-Germain. Teatro Círculo -

19:00 Jam Danza Contact La Pina Submarina 5

20:30 L'Engranatge. cía La Finestra Nou Circ Teatro Círculo -

10:00 Inicio de la formación de quiromasaje en horario de mañanas Centre Mompó 1.045€

20:00 Trivial Tulsa -

20:30 Al vaivén de mi carreta. Música  afroamericana Kafcafé -

21:30 Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

21:30 València batega. Asociación intercultural Candombe Kafcafé -

Diumenge 22

Dilluns 23

Dimarts 24

Dimecres 25

Dijous 26

Divendres 27
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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 

11:30 Taller con Bichobola-Creativo La Pina Submarina

17:00 Minibucle 6. El Crit d'Eva. Cía Abel Martí. Danza contemp. Teatro Círculo -

17:00 Minibucle 7. El Hermano mayor eras tú. Pire Cía. Teatro Círculo -

17:00 Minibucle 8. One. Legacy Dance company. Danza urbana Teatro Círculo -

18:00 Aniversario de La Ola Fresca La Ola Fresca -

18:00 Tardes Tulseras (hasta las 22:00) Tulsa -

18:00 Minibucle 6. El Crit d'Eva. Cía Abel Martí. Teatro Círculo -

18:00 Minibucle 7. El Hermano mayor eras tú. Pire Cía. Teatro Círculo -

18:00 Minibucle 8. One. Legacy Dance company. Danza urbana Teatro Círculo -

18:30 “Circuito Bucles V” Danza Teatro: “Five o´clock-tabú" Fusionart 5

18:30 Tacón y bucle 5 "Memorias de la Piel" Marta Sol- Valencia CIM -

19:15 “Circuito Bucles V” Danza Teatro: “Five ó clock-tabú" Fusionart 5

19:15 Tacón y bucle 5 "Memorias de la Piel" Marta Sol- Valencia CIM -

20:00 Trivial Tulsa -

20:00 Comienzo del torneo de billar Rock Island -

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

17:30 Almohadón Espiral Entre Agujas y Ganchillos 15€

18:00 Room on the broom’ Halloween cup cake tea party La Ola Fresca 10-15€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

21:00 Fiesta Halloween! London -

21:00 Degustación comida Asiática Tulsa 3€

21:30 Noche terroficamente especial de Hallowen Tallafocs

22:30 Especial disfraces Halloween. Concierto + photocall Caixa Fosca La Gramola

23:00 Concierto de Los Guapos London -

20:15 Bucle 3. Sound Project. Sandra Gomez. Performance Teatro Círculo -

20:30 Charla Gratuita: Constelaciones Familiares Asociación Samadhi

21:30 Mr. Kilombo Kafcafé -

21:30 “Kancaneo Teatro”(Improvisación Teatral) Risas aseguradas Fusionart 

23:30 Proyecciones: (Rumba/Rock/Reggae…). Fusionart 

10:00 Taller de Constelaciones Familiares Asociación Samadhi 60

10:00 Inicio de la formación de kinesiología en fin de semana Centre Mompó 750€

12:30 Clandestino Lindy Hop con Satchmo Plaza del Almoina -

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

17:30 Cook, bake, speak English, ‘Cool down foods’ La Ola Fresca -

17:30 Minibucle 3. ¿Quienes? Cía Cafuné. Danza contemporáneaTeatro Círculo -

17:30 Minibucle 4. Passage. Itrat cía. Danza contemporánea Teatro Círculo -

18:30 Minibucle 3. ¿Quienes? Cía Cafuné. Danza contemporáneaTeatro Círculo -

18:30 Minibucle 4. Passage. Itrat cía. Danza contemporánea Teatro Círculo -

19:00 Presentación libro de Lara Peiró  "Del Silencio" Kafcafé -

19:30 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -

20:00 Tacón y bucle 4 "Experimento nº1. Work in progess" CIM -

20:00 Bucle 7. ¿Cómo vives en un cuerpo de mujer? Teatro Círculo -

20:45 Tacón y bucle 4 "Experimento nº1. Work in progess" CIM -

20:45 Bucle 7. ¿Cómo vives en un cuerpo de mujer? Teatro Círculo -

21:00 “Noche De Poesía Erótica” (Últimos sábados de cada mes) Fusionart 

21:01 Jam Poesía Erótica Con: "Pool Jazz" (Kamasutrap) + Con... Fusionart 

21:30 Slam de Poesia. Concurso donde el público vota Kafcafé -

21:30 Concierto:“Pool Jazz"(Jazz Fusión/Hip Hop)+Poesía Erótic. Fusionart 

23:30 Proyecciones: (Jazz Fusión/Electro Swing/Balkan). Fusionart 

10:30 Taller de Respiración Holoscópica Asociación Samadhi 35-45€

Dissabte 28

Diumenge 29

Dilluns 30

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

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30 
669 514 173
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com

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

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl-Dg 12-16h - per endur-se
Dl-Dg 13-15.30 - taverna eco
96 338 93 39
al-paladar.com

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Al-Paladar
Taverna i take away

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

Archicercle
Estudi creatiu 

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

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

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

Caixa Fosca
Estudi creatiu

Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no pregun-
tar-se: Què és aquest lloc? Caixa Fosca? 
Però, si està ple de llum! 
A l’altra part del vidre, dues persones tre-
ballen intensament, mà a mà, són Julia i 
Sven. Dues persones que han vingut de 
molt lluny però que han trobat a Benima-
clet sa casa i sa família. La seua professió: 
la fotografia, la fotografia humana, aque-
lla que extrau de la gent el que hi ha al 
seu interior.

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

AVATI
Teràpia, orientació i educació

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

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

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



48   LLOCS  49

Centre Mompó
Teràpies naturals

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

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

C/ Mistral, 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! 

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
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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

EnBabia
Café i pauses

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.

Una dècada al capdavant d’una pro-
posta basada en un estat d’ànim. Pablo 
orquestra elements com la música i la 
il·luminació per a aconseguir un espai 
fóra del temps, on la pausa és el requisit i 
el gaudiment, la meta. Una vegada dins, 
acomodat i submergit en el seu univers, 
tot sap diferent. Des d’una cervesa, una 
ginebra preparada amb cura o una ració 
de formatge per a acompanyar. EnBabia 
és un refugi, un espai on tot el mundà 
queda a l’altre costat. 

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

C/ Reverend Rafael Tramoyeres, 6
Dm-Dx-Dg 19-1h Dj 19-2h 
Dv-Ds 19.30-2.30h
617 36 00 60
facebook / Patito Pablo Cárdenas

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



52   LLOCS  53

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

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

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

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

Madre y Padre de día

SEMILLITAS
            de Benimaclet

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

T. 608 955 385
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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.

La Pina Submarina
Espai creatiu

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

C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra
Dl-Dv 10:30-14 17:30-20:30 Ds 10:30-14  
697 84 61 53
facebook / La-Pina-Submarina
lapinasubmarina.com
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C/ Albocàsser, 33 
Dl-Dv 18-22h Ds 10-13h
670 013 343 - 626 362 404
facebook / satchmo
swingvalencia.es

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

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

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

Satchmo
Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué

Rock Island
Café-bar

Després d’anys ballant en companyies i 
teatres, Rocío Giner ha tornat per com-
partir els seus coneixements i passió per la 
dansa al barri. Va voler obrir un centre de 
ball on s’impartirien més de vint discipli-
nes amb uns professors d’idees clares. De-
fendre el ball com a expressió lliure que ens 
permeta oblidar els problemes i expressar 
les nostres emocions. Un lloc compromés 
amb la ciutat, convertit en residència artís-
tica i obert a les arts escèniques. Un lloc on 
somriure, on ballar entre amics.

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

Rocío Giner
Centre de dansa i arts 

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

Spirit Benimaclet
Escola de Swing

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

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 13:30-16 i 20.45-00h 
96 193 13 39
facebook / tallafocsgastrobar

Teatro Círculo
Teatre

El cercle és una figura constituïda per in-
finits punts que equidisten d’un centre. 
Una forma inclusiva i igualitària. Així és 
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Centrat 
en produccions pròpies que volen rescatar 
el millor del teatre del segle xx, aquell que 
aposta pel compromís social. Diversos 
autors són els referents de la seua trajec-
tòria i forma de ser d’aquesta companyia 
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez, 
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adap-
tades i versionades. 

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 23
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
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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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