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Hola!
Tens entre les teues mans el 20é número de Benimaclet Entra, la teua guia del
barri.
En aquesta revista podreu trobar articles, entrevistes, art, històries, iniciatives
socials i notícies relacionades amb Benimaclet i també una agenda i tallers per a
descobrir i gaudir del barri.
Xicotets comerços i xicotetes persones
que units es fan grans. Això és aquesta
revista: Una plataforma per a unir forces,
per a proposar, debatre, dinamitzar el
barri i poder oferir activitats culturals de
manera conjunta.
Està dedicada amb amor a les persones
que fan d’aquest projecte una realitat mes
a mes i a tots els veïns i veïnes que treballen cada dia per a fer aquest barri un lloc
més bonic, complet i interessant.
Benimaclet: Tots els colors, totes les
cultures.

Benimaclet és un barri on gaudir de
l’oci també és respectar el descans dels
veïns, les veïnes i l’espai públic.
Descans i oci poden conviure.
Gràcies a tots!
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4 ARTISTA DEL MES
gràfic, director creatiu i impartisc tallers
i workshops. Mentalista és una faceta més
que m’ajuda a comprendre les necessitats
que requereixen els meus clients. Emprar
l’observació i l’anàlisi a través del “mentalisme” hauria de ser obligatori per a qualsevol dissenyador gràfic.

Gustavo Solana, Gust
Portada del número d’octubre

gustavosolana.blogspot.com.es
behance / gustavosolana
facebook / Gustavo.Solana.Gust
Com vas començar? Què volies ser de
xicotet? Des de xicotet el dibuix em va
permetre posseir allò que no podia aconseguir. Prompte em vaig adonar que estava avançant per una senda artística, després ja es creua el disseny gràfic i s’espatla
tot. De xicotet, volia ser Superman, D’Artacan (el dels Mosqueperros) i dibuixant
de còmics. No n’he encertat ni una.
Et defineixes com a director creatiu,
dissenyador, il·lustrador i mentalista.
Mentalista? (Riures) És cert, en l’actualitat exercisc com a il·lustrador, dissenyador

Per què sents predilecció pel collage? El
collage no és la meua tècnica preferida,
ni la meua primera elecció. M’explique:
Habitualment sóc un gran amant de la
il·lustració digital, del dibuix al llapis sobre
diferents suports, acrílic, muntatges tridimensionals, il·lustració infantil... Fa dos
anys que m’embarque en Los días contados,
un projecte que, de la mà del gran Álvaro
Sobrino, editor de la revista Visual, uneix
el més granat del collage nacional i internacional sota la premissa d’elaborar un
collage diari a partir d’un element comú,
en aquest cas un calendari. Veig llavors
una nova i apassionant possibilitat d’expressar-me. És estrany, però d’una o una
altra forma tot cobra sentit si ho veus des
de certa distància. Estic segur que el collage
sempre va estar present per a mi.
Els trossets que formen un collage, es
busquen, es troben, es creuen? Tot és legítim. Busque, trobe o cree. La meua forma
d’afrontar una il·lustració o una creativitat
no segueix un paràmetre preconcebut, per
a mi el fi justifica tots els mitjans.
Quin és el millor trosset de paper que
has trobat en la teua vida? No tinc cap
tros de paper predilecte. És més, aquells
pels quals sent predilecció els indulte.
Al final cada tros, d’una forma oculta,
és part d’un motiu molt més gran. Peces
d’un puzle.
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En un món, dia rere dia més digitalitzat, està mort el paper? No crec que
el paper estiga mort. Ens lliga a la realitat. Un vincle amb el tangible. Mutarà i
s’adaptarà als temps. El que sí que morirà
són algunes formes tradicionals d’ús del
paper, a elles irremeiablement els tocarà
evolucionar.
El món gira ràpidament, incapaç d’una
lectura calmada i en molts casos, donant més importància a l’estètica que al
contingut, quin paper té el collage? No
podem lluitar contra una generació que
es nodreix veloçment dels estímuls visuals
que li ofereix un sistema de mercat atroç
que ho fagocita tot, ho pica i ho vomita de
nou, una vegada i una altra. El collage viu
una nova vida en l’actualitat perquè es nodreix d’aquest sistema. Dóna a llum noves
formes a partir del que ja està establert, la
quintaessencia del reciclatge perpetu.
Accions quotidianes, relacions familiars, per què aquestes xicotetes coses
són tan importants en la teua obra? És
al costat d’eixes xicotetes coses, les més
comunes, les més recognoscibles, les que
em permeten connectar amb l’espectador
i sotmetre’l a una recerca de respostes i
noves preguntes. M’agraden eixes dobles
lectures i abocar l’espectador cap a la reflexió.
Imagines conceptes sobre un suport,
quins conceptes t’interessen? Ara mateix m’interessa commoure. Fer sentir i
transmetre. Fugir del buit, de l’estètica
freda. No estic interessat en un suport
en concret, sinó en múltiples projectes.
M’encanta la il·lustració infantil, i m’interessaria arribar a publicar un conte propi.

Imparteixes tallers i workshops utilitzant la teua metodologia, CR!CK, en
què consisteix? La metodologia CR!CK
adopta el seu nom de Francis Crick, físic,
biòleg i neurocientífic britànic que va ser
un dels descobridors de l’estructura molecular de l’ADN. La forma en què la gent
es relaciona entorn d’un mateix element
lúdic, les diverses mecàniques de joc, des
de sempre és una cosa que em fascina.
Açò m’ha portat a descobrir noves formes
d’unir l’educació, l’experimentació artística i els jocs de taula. CR!CK són una sèrie
de tallers units sota l’única premissa del
joc com a forma de connectar conceptes
molt més complexos, tant per a xiquets
com per a adults. Prompte tindré preparat el meu primer joc de taula, tipus filler
de cartes, que barreja el moviment maker,
l’emprendiment, la innovació i el prototipat. Actualment compte amb el suport
del “Pla Jove de la ciutat de València
2014-2018” i els meus tallers estan disponibles per a tots els Centres Municipals de
Joventut de la ciutat.
Parla’ns de la portada. Està clar que té
un significat concret, però cada persona
pot donar-li un sentit diferent segons què
li transmeta. Preferisc conéixer o escoltar
el que uns altres experimenten en veure
els meus treballs, comprovar aquest estat
aparent d’inicial “confusió”.
Entrevista per Manuel Pérez Bernat
Exposició Relaciones familiares
15-16 d’octubre / 11-21h
La Dacshaus - conFusión Festival
Tallers creatius by Gust
Dissabte 15 d’octubre / 17-18.45h
La Cova - coFusión Festival

6 FENT BARRI
Durant el procés s’establiran propostes i
estratègies futures que milloraran la qualitat de vida dels veïns i veïnes atenent a la
singularitat del barri.
Aquest procés està dirigit pel col·lectiu
“Benimaclet és futur”, format pels tres
equips guanyadors del concurs d’idees sobre el PAI Benimaclet Est, i coordinat per
l’arquitecte Arturo Sanz. Tots els col·lectius, associacions, grups, veïns i veïnes,
amics del barri estan convidats a participar en els tallers que es convocaran durant
els mesos de novembre i desembre i on es
plantejaran preguntes com aquestes:

Benimaclet és futur
Estratègia integral participativa per al
barri de Benimaclet
facebook / benimacletesfutur
issuu / benimacletesfutur
Aquesta tardor el nostre barri està d’en-hora-bona: l’Ajuntament de València, a través
de la Regidoria de Participació Ciutadana
ha posat en marxa un procés participatiu
en tres barris de la ciutat, com a prova pilot: Natzaret, Orriols i Benimaclet.
L’objectiu del procés de participació ciutadana que es presenta és el de consensuar
el futur del barri des de la reflexió col·lectiva, analitzant les necessitats i demandes
de la ciutadania a través d’espais de debat
oberts que ens permeten connectar amb
la sensibilitat del barri.

Com t’imagines el barri?
Penses que pot ser més habitable?
Com et meneges pel barri?
En cotxe? En bici? Caminant?
Es pot millorar la eua mobilitat?
Quin model de comerç penses que
t’agradaria?
Què penses sobre l’oci (festes, terrasses,
bars, beure al carrer...) al barri?
Com creus que ha de créixer el barri
amb el PAI Benimaclet Est?
Hem de mantenir el vincle encara existent entre la ciutat i l’horta?
En definitiva, com vols que siga Benimaclet en el futur?
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L’estratègia no és una fi en si mateixa, sinó
un instrument que serà capaç de detectar
les prioritats en el barri i proporcionarà les
eines adequades per a la presa de decisions
i execució, durant els pròxims anys, d’una
sèrie d’actuacions dirigides a millorar la
qualitat de vida dels veïns de Benimaclet.
Fins ara les decisions urbanes han sigut
preses des de dalt, sense una reflexió profunda i sense tindre en compte al veïnat.
Mostra d’eixa manera de fer és el disseny
del PAI que estava previst construir i que
obeïa a esquemes urbanístics obsolets:
continuació del viari de la ciutat sense
tindre en compte la topografia de l’horta (la qual cosa comporta l’eliminació de
camins, séquies, alqueries i l’enterrament
de l’horta en elevar la cota d’urbanització
entre 1 i 2 metres) i la segregació estricta
d’equipaments públics i edificabilitat bolcada a la Ronda Nord. Per altra banda, la
Ronda ha segmentat el territori, no permetent la infiltració de l’horta en la ciutat,
un límit artificial urbà que desconnecta.
Formes de construir i destruir ciutat.
Ens trobem davant d’una cruïlla que
determinarà el nostre futur: la forma en
què s’aborde la realització del PAI Benimaclet-Est.
Ara tenim l’oportunitat de canviar les
coses, d’influir en el nostre futur!
Arturo Sanz
Esperem la teua participació!
Pots vindre als tallers o fer-nos arribar
les teues opinions a...
benimacletesfutur@gmail.com
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HISTÒRIES DEL GLOP
La casa estava molt deteriorada i distribuïda d’una altra manera. On ara estan
les taules eren habitacions i on es troba el
billar era la cuina de la casa. El sòl era de
terratzo antic, rajoles de les quals encara
en queda alguna en el magatzem del bar.
L’antiguitat exacta de la casa no figura en
cap document que nosaltres hàgem vist
però sí que sabem que té més de 220 anys.

La Mà Negra i l’Arnadí
Breu història i xicotetes anècdotes del
Bar Glop de Benimaclet
Alguns de vosaltres sabeu que abans
d’obrir el Glop va ser un restaurant vegetarià. Però, i anteriorment? Just abans
de llogar la planta baixa havia sigut magatzem per a guardar els productes que
es venien en una de les casetes que antigament hi havia en el mercat de la plaça
de Benimaclet. Aleshores alguns dels
manaires del barri, que ja posseïen terres
i immobles, li van tirar l’ull amb la intenció de comprar-la. Però l’antic amo
de la casa, home d’esquerres, va preferir
llogar-la a gent jove com nosaltres. Si no
haguera sigut per açò, el més segur és que
la casa hauria desaparegut, doncs en l’època que era i sense lleis de protecció com
les actuals és normal que hagueren acabat
alçant una finca.

Aquesta va ser la segona casa del barri
doncs la primera és la que se situa darrere del Glop, en el carrer Benicolet, que la
reconeixereu per la torreta que té i des de
la qual els seus habitants podien veure el
mar. En eixos anys encara no estava l’església. Com algunes de les cases de l’època
tenia la cambra per a la cria de cucs de
seda. Però si viatgem més anys cap arrere, la història de la casa és més singular.
Quan antigament en el barri existien tres
casinos: un situat en l’actual Patronat, un
altre on més tard va estar un bar anomenat El Comercial i l’altre on es troba el
Glop, el casino de la Mà Negra. De fet,
segons ens va explicar l’antic amo, també
es van amagar algunes pertinences de la
Mà Negra i quan ens ensenyà la cambra
superior hi trobàrem una vella ràdio de
galena i una bomba de mà inutilitzada.
Per descomptat triàrem el millor lloc de
Benimaclet.
Una vegada adquirit el local començàrem
a reformar-ho a poc a poc. Massa a poc a
poc. Ho volíem fer nosaltres amb l’ajuda
d’amics. Però allò no avançava i les obres
s’eternitzaven per això decidirem contractar a professionals per acabar la reforma.
Així després de més d’un any d’obres, al
gener de 1982 inauguràrem el local: un

restaurant vegetarià al qual anomenem:
Arnadí. El nom ho prenem d’un plat típic
de la cuina tradicional valenciana que és
un postre de carabassa. Per aquells anys
encara no estava la font i una vegada tancades les parades que quedaven del mercat
que es posava cada dia, era una plaça de
poc pas i, quan arribava la nit, fins i tot
fosca. Des del principi de l’obertura de
l’Arnadí la plaça va anar guanyant vida,
ja que com ocorre ara, hi havia persones
que la utilitzaven com a punt de trobada
i reunió; com una agrupació de balls tradicionals valencians que practicaven allí.
Però el restaurant no va durar molt. Alguns podrien pensar que era lògic doncs
en aquells anys els vegetarians no eren
molt demandats pel que era difícil que
anaren bé com a negoci si no estaven en
un barri amb major afluència de públic.
Aquesta no va ser la raó, ja que mentre va
estar obert teníem una clientela habitual
i abundant. En honor a la veritat cal dir
que la falta d’experiència i fins i tot una
mica d’ingenuïtat ens va passar factura.
Dels plats que teníem en la carta recordem un d’ells com el de major èxit (malgrat la seua senzillesa o precisament per
açò): les croquetes de formatge. Era una
croqueta que la seua beixamel es feia amb
farina integral i li afegíem formatge parmesà ratllat a la paella una vegada apagat
el foc. Eren al voltant de 100 grams de
formatge per mig litre de llet.
Gent del Glop
Per a contar les vostres històries gloperes
facebook / Historia-s-DEL-GLOP
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/// FESTIVAL LIBRE DE EXPRESION GRATUITA
15-16 OCTUBRE 2016, BENIMACLET_VALENCIA

www.beniconfusionfest.es

FENT BARRI
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En el cas del Solar María, les seues parets
exteriors han seguit actives reivindicant, a
través de l’art urbà, el seu caràcter comú.
Els murs del solar semblen ser l’única cosa
que queda amb vida, l’única cosa que evoluciona i canvia. Però no ens enganyem, el
factor humà no és l’únic capaç de transformar l’entorn. El temps ha creat en les
entranyes del solar una autèntica jungla
urbana, en la qual pots trobar infinitat
d’objectes estranys coberts per enderrocs,
matolls i brossa: ossets de peluix, sabatilles,
cadires travessades per voluptuoses arrels,
nines macabres, llandes d’esprai i tot tipus
de botelles conviuen amb la natura, fent
que aquest lloc siga més sorprenent encara.

Solar María
Una porta oberta
beniconfusionfest.es
facebook / beniconfusionfest
Durant molts anys, el solar de propietat
municipal del carrer Puçol núm. 12 s’ha
mantingut tancat, en desús i oblidat.
Açò no és gens nou, València està repleta
d’ells. Potser, la major part de nosaltres
passem per davant d’aquests misteriosos
llocs sense immutar-nos, focalitzant la
nostra atenció només en arribar el més
ràpid possible al nostre destí. Malgrat
això, quantes vegades hem passat enfront
d’aquest solar o altres espais abandonats
i s’ha despertat la nostra imaginació? Alguna cosa màgica ens atrau, potser el pes
històric o pel seu aspecte desolat. Un halo
de nostàlgia ens envaeix sobtadament.

Des del Confusión Festival es va presentar una sol·licitud a l’administració per a
poder rehabilitar el solar i utilitzar-ho durant els dies del festival, 14 i 15 d’octubre.
Actualment els voluntaris del Confusión
Festival es troben immersos en les tasques
de neteja i rehabilitació. Es tracta d’un
primer pas que potser, puga obrir un camí
per a una futura recuperació i reutilització
comuna d’aquest espai abandonat. Seran
les veïnes i veïns del barri junt l’administració, els responsables de desenvolupar
una fórmula de gestió, aportant idees,
col·laborant i involucrant-se amb amor i
il·lusió. Nosaltres deixem la porta oberta.
Si tens informació o vols saber més coses
sobre el Solar María i el Confusión Festival, no dubtes a escriure’ns al nostre
correu contacta@beniconfusionfest.es o
venir directament al solar amb guants, un
entrepà i moltes ganes de fer barri junts.
Equip conFusión

12 FENT CIUTAT
tat ser l’últim vestigi de l’entramat de cabanyes que ho circumdava i l’únic refugi
per a les famílies gitanes que ho habiten,
amb un fort arrelament al barri. Les veus
de “El Clot” parlen d’un nou començament, de restablir la vida digna dels seus
ocupants i de ser una potent arma d’integració social activa.
Fruit d’aquestes inquietuds, sorgeix la
idea de crear un model de desenvolupament sostenible per al barri del Cabanyal
amb una base teòrica sustentada per estudis realitzats per l’OMS, Harvard, MIT,
Post Carbon, Resilient Cities o el projecte
“Food Smart City” de les universitats britàniques del West Mindlands.

La transformació col·lectiva
Recuperar el barri per a totes
cabanyalhorta.wixsite.com/cabanyalhorta
facebook / cabanyalhorta
@CabanyalHorta
En El Cabanyal, igual que en la resta de
València o altres grans ciutats, no es cultiven els aliments que es consumeixen. El
seu cinturó agrícola es destina en la seua
major part a l’exportació i distribució a
grans superfícies multinacionals, la qual
cosa causa la deslocalització. Cabanyal
Horta Km0 té l’objectiu que el barri genere part dels aliments que consumeix.
El nostre punt de partida està situat a “El
Clot”, potser una de les zones més representatives de la sobreexposició i espoliació
a la qual s’han vist sotmesos els veïns del
barri del Cabanyal. Aquest bloc ha resul-

La nostra proposta té l’objectiu de generar
un canvi creatiu integral, sa i sostenible,
remodelant un espai públic degradat proper a la població del barri perquè s’empoderen. Ho sentim com a propi tant des de
la gestió compartida, usos, aprofitament
i perquè no, des de la generació d’auto
ocupació i la consecució de la sobirania
alimentària de les famílies. Però, principalment és un punt de trobada social.
S’ha plantejat el disseny des dels principis ètics (cuidar a les persones, cuidar el
medi ambient). Un projecte de transformació d’aquestes característiques no es
pot dur a terme sense fer-nos còmplices
de les necessitats de l’entorn; pel que
volem integrar aquests horts amb parcs
infantils, bosc d’aliments, zones d’oci,
àrees de reunió per a col·lectius i col·legis
amb espais ornamentals que fomenten la
pol·linització. Així, a més de contribuir a
la transformació del barri, pretenem crear
un entorn de conscienciació i integració.
A més, ajuda a reconnectar amb la Terra.
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En 10 mesos d’acció ciutadana s’han
aconseguit traure 10.000 quilos de runa.
I el que ens queda! Hem començat la
construcció d’unes quantes zones de cultiu, especialment dedicades a dos col·legis
del barri (Educaciò Especial Ruiz Jiménez
i Santiago Apóstol) que aquest curs s’iniciaran en l’agricultura urbana. Volem ser
veu activa de la consciència eco i el moviment de decreixement a què sense remei
ens veiem abocats i ser capaços de mostrar
opcions de vida i gestió alternatives.
El projecte es du a terme amb la col·laboració de voluntaris i veïnes que desinteressadament han accedit a aportar el
seu esforç al pro comú. Per mitjà d’esmorzars, donacions, reciclatge, cursos i
esdeveniments d’autogestió col·laborarem
financerament a la recuperació de l’espai.
Al voltant de 20 persones s’alternen ja en
jornades de recuperació de l’espai. I el
nombre de persones interessades no para
de créixer a mesura que es va comprenent
la necessitat d’un projecte d’aquestes característiques en el barri.
@CabanyalHorta
No et perdes
Artistes contra la repressió
Dissabte 1 d’octubre
Encontre per l’alimentació sostenible
Diumenge 16 d’octubre
Ecocine i sopar
Tots els dimecres d’octubre
Cabanyal Horta
Solar El Clot
C/ Mediterrani 37
Barri del Cabanyal
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Panna Cotta vegana de
coco i granissat d’anet
El Carabasser
Temps 30 minuts
Nombre de comensals 6
Dificultat Fàcil
Panna Cotta
1 litre de llet de coco
150 g de sucre
8 g d’agar-agar en pols
Coco ratllat
Anís en pols
Granissat d’anet
1 manoll d’anet (eneldo)
100 ml d’aigua
70 g de sucre
Decoració
1 pinya natural tallada en daus

Procediment
Pas 1 Portar a ebullició la llet de coco i
el sucre. Una vegada la tenim bullint rebaixar el foc i afegir l’agar-agar en pols i
remoure sense retirar del foc uns 5 minuts
per a assegurar que es dilueix bé l’agar i no
es queden grumolls.
Pas 2 En cas de tenir algun grumoll, passar la batedora i retirar del foc.
Pas 3 Abocar la mescla en un tupper
allargat on reposarà a la nevera almenys
2 hores.
Pas 4 Per al granissat necessitem blanquejar l’anet. El posem en un cassó amb aigua
bullent, el deixem uns segons i el passem
a un altre recipient amb aigua gelada. Açò
es fa per a fixar el color verd de l’herba i
que no es quede amb un color apagat. A
continuació, escórrer.
Pas 5 Barrejar l’anet amb l’aigua i el sucre
en el got de la batedora i triturar fins que
es quede una mescla uniforme. Passar-ho
a un altre recipient i congelar.
Muntatge Ajuntar el coco ratllat i l’anís en
pols per a usar-ho com arrebossat. Tallar
uns cubs de la Panna Cotta i passar-los per
l’arrebossat. En el plat posar uns quadrats
de pinya, posar la Panna Cotta damunt i
raspar amb ajuda d’una forqueta una poc
del granissat d’anet.
Encara que semble estrany, els sabors
combinen de meravella. No dubteu en
fer-ho a les vostres cases o vingueu al Carabasser a provar-ho. Bon profit a tots!
Equip Carabasser
Carabasser
C/ Reverendo Rafael Tramoreres 35
Dl-Dg 20.45-1h
963 89 14 46
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Sebastián Vitola, 41 anys
Poeta y dueño del Kaf Café
“Que la máquina se vuelva pájaro”

16 DIYMACLET
Pirogravat manual

Fabrica els teus propis artefactes!
A la segona edició de DIYmaclet farem un
gravador de fusta, un projecte fet al grup
de treball del Laboratorio de Fabricación.
Aquest aparell funciona fent un curtcircuit entre les puntes de dues agulles de xeringa. Açò crea una resistència que es calfa
tant com per poder cremar fusta i, per
tant, gravar-la com es pot veure a la imatge final. El procés s’anomena pirogravat.
Comentaris dels passos a seguir
1 Amb molta precaució de no punxar-se,
s’han de tallar les agulles aprofitant tota la
part metàl·lica.
2 Pegarem les agulles amb cianocrilat (pegament instantani) i les enrotllem amb fil.
Per posicionar les agulles s’ha de tindre en
compte que hem d’encarar les puntes amb
el tall en bisell (veure imatge). Esperem
que se solidifique.
3 Doblarem les agulles, molt a poc a poc
per tal que no es trenquen. Han de fer bon
contacte, amb una mica de pressió.
4 Se solden els dos extrems de les agulles
amb els cables del connector per a la pila
de 9V. Si no et resulta fàcil soldar, pot ser
que necessites aplicar una mica de decapant a l’agulla. Si ho necessites, passa’t pel
Laboratorio i et donem!
5 Protegirem els cables amb cinta aïllant.
6 Situem la pila de 9V en la vareta de fusta i la subjectem amb una mica de cinta.
Connectem! Atenció que la punta crema!
Equip Laboratorio de Fabricación

1

2

3

4

5

6

Components
2 agulles de xeringa
Vareta de fusta
Soldador i estany
Pila de 9V
Connector amb cables per a la pila
Fil
Pegament
Cinta aïllant i alicates
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Com descriuries la teua música? Personal i transferible. Com que naix d’allò
més íntim meu, pense que pot arribar als
altres, si més no, pot ajudar a sentir-nos
tots un poc menys sols.
Quin és el primer record que tens associat a la música? Posar cintes de cassette
al cotxe de mon pare i que s’enganxara la
cinta, hahaha!
De què parlen les teues lletres? Simplement són reflexions al voltant d’alguna cosa
que m’afecta. A la fi ho faig perquè aquest
procés d’expressar-ho em fa sentir bé.

Daniel Rosell

Música per a quan vas al cotxe, a la nit,
tu sol, tornant a casa
danielrosell.net
danielrosell.bandcamp.com
facebook / danielrosellmusica

On trobes la inspiració per a compondre? Pense que sóc una persona prou sensible, llavors sempre sol haver-hi alguna
cosa que em destorba.
On toques més a gust? Teatres o bars?
Qualsevol lloc on la gent vinga a veure’m
és bo! L’important no és el lloc sinó la
connexió amb el públic.

Daniel Rosell, quina és la teua història?
Així en poques paraules, sóc el resultat
d’haver sigut un xiquet feliç, un bon estudiant, un enginyer avorrit i a hores d’ara
un professor aprenent al mateix temps
que un músic incansable.

Què significa Hakone? Hakone és una
zona de boscos del Japó per on vaig estar
l’estiu en què estava enregistrant el disc.
La distància de vegades pot fer borroses
les coses però crec que alhora també aclareix. Aquesta és la idea que hi ha darrere
del nom del disc.

Quines són les teues influències i referents? Intente no escoltar massa música
quan estic component per no copiar inconscientment, però a la fi sempre caic en
els mateixos: Bob Dylan, Caetano Veloso,
The Smiths, Devendra Banhart i un llarg
etcètera.

Com descriuries el teu pas pel Japó? És
un lloc on et pots trobar de tot, molt divers i molt diferent de la nostra realitat.
Molt llunyà en tots els sentits, com deia
abans això et pot ajudar a trobar-te a tu
mateix i també et fa veure com de xicotets
i insignificants som les persones.

I per què Benimaclet? Sempre que he tocat a Benimaclet m’he sentit com a casa.
Benimaclet és el meu barri preferit de
València perquè és com un poble, la gent,
l’arquitectura, els comerços, i tot i que
m’agraden les grans ciutats, jo sóc de poble.
La teua música està dirigida a algun
públic en concret? Pense que no. Quan
estic component pense en mi, no pense en
el públic.
Projectes en marxa? Doncs aquest any
acabar de tocar tot el que puga aquest darrer
disc Hakone (Mésdemil, 2015) que tantes alegries m’està donant i concretar com
encararé l’enregistrament del proper disc
l’any vinent, així com acabar les últimes
cançons.
Què t’ha portat a voler participar en
el conFusión Festival? L’experiència de
tocar m’encanta i cada vegada la disfrute
més, tan senzill com això.
Entrevista per Julia Reoyo
foto: Xepo W.S.
Banda sonora per a
Quedar-se adormit Silenci, per favor
Arribar tard a una cita Line of Fire, Junip
Enamorar-se en un bar There is A Light
That Never Goes Out, The Smiths
Molta gent Protagonistes, Pau Vallvé
Eixir de festa Vull, Zoo
Morir en pau Aquesta no la tinc clara...
Pròxims concerts
Diumenge 16 d’octubre - 18.30h
Benimaclet conFusión Festival
Búnker
C/ del Reverend Rafael Tramoyeres, 50
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participa en les reivindicacions veïnals,
horts urbans, etc.
ER ha fet 25 anys i ho vol celebrar. I una
de les maneres de fer-ho ha estat bastir un
llibre que siga homenatge i a la vegada
testimoniatge d’aquest esperit. Com no
podia ser d’altra manera, el treball ha estat
compartit i és fruit de les aportacions de
totes i tots. De fet una cita del llibre diu:
“ER és un projecte que no és de ningú, és de
totes i de tots els que han volgut fer-lo seu.”

Estrela Roja

Llibre homenatge a la combativa colla de
dolçaina i tabal de Benimaclet
Si hi ha un so que acompanya les reivindicacions socials, culturals i nacionals a
la ciutat de València i a tot el país, és el
de la dolçaina i el tabal. Perquè una de
les coses més importants i enriquidores
d’Estrela Roja (ER) és que sap transmetre
que la dolçaina i el tabal són molt més que
un element típic del folklore: i és que si en
segles passats la dolçaina sonava en festes
o processons, ara sona també en reivindicacions... això és ER! Però l’ER és també
muixeranga; ER ha tingut l’oportunitat de
ser partícip i protagonista de l’anomenat
Moviment Recuperador de Muixerangues.
I ER és també “Dimonis”: els correfocs
sonen a dolçaina i tabal perquè l’ER de
Benimaclet els va incorporar per primera
vegada ara fa 25 anys. I ER és barri, perquè

El treball ha estat compartit, fruit de les
aportacions de totes i tots. Així, en una
primera part sabrem què és ER a través
del que en pensen els i les seues membres;
els amics i les amigues; les colles companyes;
els col·lectius i les associacions i també les
organitzacions obreres i polítiques:
“ER significa dolçaina, tabal, música,
Benimaclet, Dimonis, festa, reivindicació; divendres de vesprada, Assemblea,
amics, amigues, amors, gent coneguda,
volguda, especial; dinars, soparet, correfocs,
xerrades; manifestacions, concentracions,
emocions... tot això i molt més: actuacions, concerts, homenatges, cercaviles,
viatges, caminades, cansaments, lesions,
assemblees, converses, discussions, reivindicacions, lluita, protestes, convivències,
emocions... allò que se’n diu viure un
col·lectiu valencià compromès.”
Continua el llibre amb una part gràfica
on es pot veure els cartells de les poques
ocasions on s’ha anunciat la participació
d’ER i un àlbum de fotos. Una compilació de retalls de premsa també faran
palesa aquesta gran activitat d’ER. També hi ha unes pàgines dedicades a una de

les parts més desconegudes de la colla on
apareixeran un recull de poemes i cançons
així com els distints comunicats que, al
llarg dels seus ja 25 anys d’història, s’han
tramés. Pensant en el món de la dolçaina
i el tabal, i perquè se les faça seues, s’han
publicat totes les partitures de les peces
originals de la colla. No podia acabar el
treball sense un llistat de totes les actuacions dutes a terme per ER, el qual de ben
segur sorprendrà per la quantitat i que és
prova de la magnitud del projecte.
I aquestes són algunes petjades que es poden trobar en aquest treball. Un treball on
es mostra una petita part de la trajectòria
i del perquè i del com d’aquests 25 anys
de l’ER de Benimaclet. Una història que es
resumeix, en paraules d’un dels autors, en:
“ER és exactament això: un centre d’acció social que ha fet descobrir i estimar la
dolçaina i el tabal a moltíssims ciutadans
i que els ha posat a les mans i a la boca
els instruments, amb uns propòsits molt
clars: recuperar i amplificar la festa tal
com la tradició de la terra l’ha entès des
d’antic i, per una altra banda, fer-la entrar
en l’arena de la lluita pel redreçament de
la classe treballadora i de la nació.”
Colla l’Estrela Roja
foto: David Segarra Soler
Podeu trobar el llibre a
Llibreria La Traca
Llibreria La Rossa
Pregunteu a un membre de la colla!
Presentació del llibre homenatge
Dissabte 22 d’octubre - 17h
Assemblea de Veïns de Benimaclet
C/ Masquefa 5
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estan relacionats amb la vida quotidiana:
tensions en la convivència, disputes, trobades... El contingut és molt obert i és a
través de jocs teatrals amb improvisació,
amb expressió corporal i dinàmica de
grups on el grup aconsegueix identificar
els seus punts forts per a trobar la temàtica més idònia a representar: contes clàssics, el barri, comèdies policials, comèdies familiars, segons el tipus d’humor,
però sempre treballant la comèdia amb
crítica social.

La creació col·lectiva
Taller de teatre
facebook / fusionartespacio
youtube / fusionartespacio
Què fa especial aquest taller de teatre?
En aquest taller el director distribueix els
papers, suggereix i assessora però són els
actors i actrius els que creen els diàlegs a
través de les seues improvisacions. És un
treball col·lectiu en el qual fins i tot el públic pot participar i l’objectiu fonamental
és aconseguir que s’exterioritzen vivències
i preocupacions a través de la creació de
diàlegs perquè tant ells com el públic
gaudisquen i passen una estona agradable
i inoblidable.
Quin tipus de temàtiques es tracten al
taller de teatre? La major part dels temes

Qui ho imparteix? Emanuel López Blanche, a càrrec de Fusionart Multiespacio,
porta vinculat al teatre des dels vint anys,
primer a Argentina i ara en Benimaclet.
Va estudiar la carrera de promotor cultural de teatre i ha format part d’una associació de teatre independent durant 10
anys. Està especialitzat en teatre infantil,
café-teatre i teatre de carrer.
Com és el taller d’iniciació? En aquest
grup els participants solen ser aficionats
al teatre; és ampli i tots participen en la
creació col·lectiva amb l’assessorament
d’Emanuel. Al principi se’ls fa jugar a
través de dinàmiques teatrals, se seleccionen els temes i se’ls introdueix en el
món de la tramoia. Així, quasi sense adonar-s’en, adquireixen els codis bàsics per
a poder representar la seua obra. Resultat
d’aquest taller podem destacar les obres
Valentina, Els diumenges en família, El barri,
i Microfestival de Microteatro.
I al taller avançat? Per a aquest grup
és necessari tenir almenys un any d’experiència teatral, sol ser un grup reduït

on s’intenta trencar amb el que és tradicional, innovar en l’aspecte artístic i
fusionar les arts. Al principi es treballen
i investiguen diferents temes, després es
fan propostes i la més votada acaba sent
treballada per a representar-se. En edicions anteriors s’ha representat Tartufo de
Molière, adaptat als temps moderns i el
Show que vale la pena de muerte.
I quins són els requisits per a participar? Tenir moltes ganes de jugar,
conéixer-se, superar-se, divertir-se, trobar-se amb uns altres, riure’s, commoure’s, véncer les pors, ampliar els límits,
tornar-se més imaginatiu, més valent,
més lliure. Crear.
Emanuel Alejandro López Blanche
Text: Ángel Latorre
Taller de teatre i formació de grup
Joves i adults
Nivell I/A Dimarts 21h
Nivell I/B Dimecres 21h
Nivell II Dilluns 21h
Primera classe gratis!
30€ al mes
Places limitades
697 800 774
fusionartespacio@gmail.com
No et perdes
5 Microcuentos clásicos... y no tanto
Dissabte 15 / 19:15-20h
Diumenge 16 / 19:15-19:45h
Companyia No Hay Tiempo
Fusionart - conFusión Festival
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent

26 TALLERS
música/dansa
teatre
Dilluns
7:00
8:30
9:00
09:25
9:30
10:30
11:00
11:35
15:30
16:25
16:30
17:00
17:00
17:15
17:30
17:30
17:30
17:30
18:00
18:30
18:30
18:30
18:30
18:35
18:45
19:00
19:30
19:30
19:30
20:00
20:20
20:30
20:30

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

“La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
Pilates (6 horarios diferentes)
Centre Mompó
Sadhana diaria de yoga (lunes, miércoles y viernes) Centre Mompó
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Curso de Acuarelas (622582081)
Escuela Meme
zumba
La Pina submarina
"Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 (Yolanda)
Fusionart
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Pilates
A Contar Mentiras
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Pilates
A Contar Mentiras
Pilates terapéutico
Centre Mompó
"Italiano" (Nivel 1) + Info: 657 787 793 (Sara) Fusionart
Yoga terapéutico
Centre Mompó
Music Together en familia (de 0 a 4 años)
La Pina submarina
Curso foto "El siguiente paso" (30h empieza el 17/10) efedePhoto
Pre-Danza
Rocío Giner
Cajón Flamenco
Rocío Giner
“Poesía Intremitente” (677958734)
Escuela Meme
Music Together en familia (de 0 a 4 años)
La Pina submarina
Iniciación a la Fotografía (30h del 10/10 al 12/12) La Fotoescuela
Danza Clásica Infantil
Rocío Giner
Flamenco Iniciación I
Rocío Giner
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Yoga Integral, Conciencia Corporal (628918477)Escuela Meme
Hatha yoga
Centre Mompó
"Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012 Fusionart
Sevillanas Medio
Rocío Giner
Ritmos latinos
Rocío Giner
Flamenco (con música en vivo)
La Pina submarina
Hatha yoga
Centre Mompó
Flamenco Iniciación II
Rocío Giner
Pilates
Rocío Giner

39€/mes
45€/mes
54€/mes
15€/mes
35€/mes
35€/mes
41€/mes
20€/mes
53€/mes
350€
29€/mes
29€/mes
35€/mes
300€
29€/mes
29€/mes
25€/mes
43€/mes
20€/mes
29€/mes
29€/mes
30€/mes
43€/mes
29€/mes
29€/mes
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21:00
21:00

Salsa
"Taller de Teatro…"(Nivel 2) +Info: 697 800 774

La Pina submarina
Fusionart

25€/mes
30€/mes

Dimarts
7:00
09:30
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:00
11:30
11:40
12:00
12:00
12:00
16:30
16:50
17:00
17:00
17:15
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:30
19:00
19:00
19:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
Hatha yoga
Centre Mompó
"Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia
Fusionart
Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Danza Clásica
A Contar Mentiras
Flamenco Iniciación II
Rocío Giner
danza contemporánea
La Pina submarina
"Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart
Xingyi y Bagua (yizong) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)
Sevillanas Medio
Rocío Giner
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
Hatha yoga
Centre Mompó
"Clase De Zumba Fitness" + Info: 611 32 52 74 Fusionart
7 star workout | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Curso "Atreviendonos a mirar" (30h del 11/10 -20/12) La Fotoescuela
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla
Reciclaje tecnológico en inglés con Lab de Fabricación Talk!
Xingyi y Bagua (yizong) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)
"Yoga Para Niñ@S" + Info: 620 22 1847 (Yolanda) Fusionart
teatro infantil
La Pina submarina
Urban Dance Infantil
Rocío Giner
Yoga
Rocío Giner
Hatha yoga
Centre Mompó
"Hatha Yoga" + Info: 620 221 849 (Yolanda)
Fusionart
“Poesía Intremitente” (677958734)
Escuela Meme
danza Tribal clásica (ATS) II
La Pina submarina
Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com
Viveros (C/Jaca)
Urban Dance (adolescentes y adultos)
Rocío Giner
Guitarra General Iniciación II
Rocío Giner
Grupo de trabajo comunidad Talk!
Talk!
Curso "Aprende Fotografía" (30h empieza el dia 18/10) efedePhoto
Clases de costura a la carta
Esperanzarecicla

43€/mes
25€/mes
45€/mes
29€/mes
25€/mes
25€/mes
29€/mes
43€/mes
15€/mes
300€
40€/mes
15€/mes
20€/mes
29€/mes
29€/mes
43€/mes
13€/mes
35€/mes
30€/mes
29€/mes
29€/mes
35-10€
300€
-
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

19:30
Lindy hop y swing
19:30
Pilates
19:30
"Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012
19:30
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
19:30
Sevillanas Iniciación
19:30
Flamenco iniciación-medio
20:15
Hatha yoga
20:30
Lindy hop y swing
20:30
Pilates
20:30
Forró (633 652647)
20:30
Sevillanas Medio .Fiesta por sevillanas
20:30
Flamenco Iniciación
21:00
"Taller de Teatro…" Nivel 1/A +Info: 697800774
Dimecres
7:00
“La Matinera” espacio de meditación (628918477)
8:30
Pilates (6 horarios diferentes)
9:00
Sadhana diaria de yoga
9:15
Pilates
09:25
Clases indumentaria Valenciana
9:30
Curso de Acuarelas (622582081)
10:00
Pintura y dibujo (a partir de 50 años)
10:00
danza Tribal fusión iniciación
11:00
Baby space (8 meses/2 años)
11:00
"Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 (Yolanda)
11:35
Clases indumentaria Valenciana
12:00
Baby space (2/5 años)
12:00
"Clases De Técnica Vocal" +Info: Leya 658538278
12:00
Pilates para mamás y papás con bebés
15:30
Pilates
15:30
Pilates
16:00
Apoyo escolar a través de la creatividad
16:00
Flamenco Iniciación
16:25
Clases indumentaria Valenciana
17:00
Pilates terapéutico

jocs
literatura/llengües
La Pina submarina
Centre Mompó
Fusionart
Talk!
Rocío Giner
Rocío Giner
Centre Mompó
La Pina submarina
Centre Mompó
Escuela Meme
Rocío Giner
Rocío Giner
Fusionart

30€/mes
39€/mes
20€/mes
35-10€
29€/mes
29€/mes
43€/mes
30€/mes
39€/mes
20€/mes
29€/mes
29€/mes
30€/mes

Escuela Meme
Centre Mompó
Centre Mompó
A Contar Mentiras
Esperanzarecicla
Escuela Meme
Talk!
La Pina submarina
La Pina submarina
Fusionart
Esperanzarecicla
La Pina submarina
Fusionart
A Contar
A Contar Mentiras
Rocío Giner
Talk!
Rocío Giner
Esperanzarecicla
Centre Mompó

39€/mes
45€/mes
35€/mes
54€/mes
22€/mes
35€/mes
15€/mes
35€/mes
20€/mes
30€/mes
35€/mes
29€/mes
45€/mes
29€/mes
41€/mes
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17:00
17:15
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:35
18:45
19:00
19:00
19:00
19:30
19:30
20:00
20:20
20:30
20:30
20:30
21:00
21:00
21:00
Dijous
7:00
9:00
09:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
10:30

Quinto i Tapa internacionalista
Terra
Yoga terapéutico
Centre Mompó
"Tango Argentino" + Info: 673 702 880 (Maia)
Fusionart
Flamenco y sevillanas infantil
Rocío Giner
Guitarra Flamenca
Rocío Giner
“Poesía Intremitente” (677958734)
Escuela Meme
Contemporáneo
Rocío Giner
"Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658
Fusionart
Curso de Edición y Producción de Fotolibros
La Fotoescuela
Flamenco Iniciación I
Rocío Giner
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla
Yoga Integral, Conciencia Corporal (628918477)Escuela Meme
Kizomba
La Pina submarina
Hatha yoga
Centre Mompó
Danza Oriental Iniciación
Rocío Giner
"Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083
Fusionart
Flamenco Iniciación
Rocío Giner
Flamenco
La Pina submarina
Hatha yoga
Centre Mompó
Pilates
A Contar Mentiras
Flamenco Iniciación II
Rocío Giner
Pilates
Rocío Giner
Salsa
La Pina submarina
"Taller de Teatro…" Nivel 1/B +Info: 697800774 Fusionart
Speak easy: intercambio de idiomas + baile
Talk!

53€/mes
20€/mes
29€/mes
29€/mes
35€/mes
37€/mes
20€/mes
850€
29€/mes
25€/mes
25€/mes
43€/mes
29€/mes
20€/mes
29€/mes
30€/mes
43€/mes
35€/mes
29€/mes
29€/mes
25€/mes
30€/mes
-

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)
Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)
Clases de costura a la carta
Terapia psicomotriz
Hatha yoga
"Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia
Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com
Iniciación a la Fotografía (30h del 13/10 al 22/12)
Danza Clásica
Flamenco Iniciación

45€/mes
5€ sesión
43€/mes
25€/mes
300€
45€/mes
29€/mes

Escuela Meme
Centre Mompó
Esperanzarecicla
La Pina submarina
Centre Mompó
Fusionart
Viveros (C/Jaca)
La Fotoescuela
A Contar Mentiras
Rocío Giner

30 TALLERS
música/dansa
teatre
11:00
11:00
11:00
11:30
11:40
12:00
12:00
12:00
12:30
16:00
17:00
17:00
17:15
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
19:00
19:00
19:30
19:30
19:30
20:00
20:15

salut
xiquetes/ts

art
artesania

Danza Contact
"Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María)
Xingyi y Bagua (yizong) | shenyivalencia@gmail.com
Sevillanas Iniciación
Clases de costura a la carta
"Clase De Zumba Fitness" + Info: 611 32 52 75
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
7 star workout | shenyivalencia@gmail.com
Danza Contemporánea
Clases de costura a la carta
Xingyi y Bagua (yizong) | shenyivalencia@gmail.com
Castañuelas
"Taller de Dibujo y Pintura" Niñ@s 637 611 406
Acrobacia infantil
Yoga para niños
Yoga
Hatha yoga
Tejido y telar (640806927)
Esparto
“Poesía Intremitente” (677958734)
Clases de costura a la carta
Urban Dance Infantil
Danza Contemporánea
"Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. + 606687503
Curso de Desarrollo de Proyectos Fotográficos 30h
Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com
Guitarra General Iniciación
Kundalini yoga
Bailes de salón
Teatro
Pilates
Flamenco iniciación-medio
Danza Oriental Iniciación I
Hatha yoga

jocs
literatura/llengües
La Pina submarina
Fusionart
Viveros (C/Jaca)
Rocío Giner
Esperanzarecicla
Fusionart
Talk!
Viveros (C/Jaca)
A Contar Mentiras
Esperanzarecicla
Viveros (C/Jaca)
Rocío Giner
Fusionart
La Pina submarina
Centre Mompó
Rocío Giner
Centre Mompó
Escuela Meme
Escuela Meme
Escuela Meme
Esperanzarecicla
Rocío Giner
La Pina submarina
Fusionart
La Fotoescuela
Viveros (C/Jaca)
Rocío Giner
Centre Mompó
Rocío Giner
La Pina submarina
Centre Mompó
Rocío Giner
Rocío Giner
Centre Mompó

25€/mes
25€/mes
29€/mes
15€/mes
35-10€
30€/mes
29€/mes
15€/mes
25€/mes
26€/mes
29€/mes
43€/mes
40€/mes
35€/mes
29€/mes
20€/mes
20€/mes
350€
29€/mes
43€/mes
29€/mes
20€/mes
39€/mes
29€/mes
37€/mes
43€/mes
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20:30
Danza Tribal fusión iniciación
20:30
Pilates
20:30
Flamenco medio
Divendres
7:00
“La Matinera” espacio de meditación (628918477)
9:00
Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)
09:25
Clases indumentaria Valenciana
10:00
Pintura y dibujo (a partir de 50 años)
10:30
Curso avanzado de fotografía (30h del 14/10 al 16/12)
11:35
Clases indumentaria Valenciana
16:30
Yoga
17:30
Apoyo escolar a través de la creatividad
17:30
Bollywood
17:30
Pilates para embarazadas
17:30
Urban Dance Infantil
17:30
Bollywood
18:00
Escritura creativa
18:00
“Poesía Intremitente” (677958734)
18:00
“Open Benimaclet” – software libre (678684520)
18:30
danza Tribal clásica (ATS) I
18:30
Flamenco Iniciación
18:30
Urban Dance (adolescentes y adultos)
19:30
Danza Tribal vintage sexy Style (medio)
19:30
Flamenco Iniciación
20:30
Sevillanas Iniciación
20:30
Sevillanas Medio. Fiesta por sevillanas
Dissabte
8:00
“La Matinera” espacio de meditación (628918477)
9:50
Yoga
10:30
Iniciación a la Fotografía (30h del 15/10 al 17/12)
10:30
Grabado y Estampación (627732645)
11:00
Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)
12:15
Creación y espacio escénico
13:15
danza impro para batukada
Diumenge
20:00
Encuentro de Malabaristas y aprend. T:697800774

La Pina submarina
Centre Mompó
Rocío Giner
Escuela Meme
Centre Mompó
Esperanzarecicla
Talk!
La Fotoescuela
Esperanzarecicla
La Pina submarina
Talk!
La Pina submarina
Centre Mompó
Rocío Giner
Rocío Giner
Escuela Meme
Escuela Meme
Escuela Meme
La Pina submarina
Rocío Giner
Rocío Giner
La Pina submarina
Rocío Giner
Rocío Giner
Rocío Giner
Escuela Meme
La Pina submarina
La Fotoescuela
Escuela Meme
La Pina submarina
La Pina submarina
La Pina submarina
Fusionart

22€/mes
39€/mes
29€/mes

45€/mes
300€
15€/mes
45€/mes
25€/mes
29€/mes
29€/mes
29€/mes
15€/mes
35€/mes
30€/mes
29€/mes
29€/mes
25€/mes
29€/mes
29€/mes
29€/mes

15€/mes
300€
40€/mes
25€/mes
25€/mes
30€/mes
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34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dissabte 1
Exposición: fotografías de Alice Ventin (todo el mes)
Itamora
10:00
Ecomaclet 2ª Jornada de la Sobirania Alimentaria
Plaça Benimaclet
11:00
Ecomaclet: forum de debat "El mercat que volem" Plaça Benimaclet
14:00
Ecomaclet: Dinar popular (places limitades)
Plaça Benimaclet
18:00
Clandestino Spirit Benimaclet
Plaza Benimaclet
Dimecres
10Concierto Jacob Helps
19:00
Asociación Samadhi
19:00
2“Festival Bienestar Corporal”Clases +Concierto: Amares Fusionart
19:00
“Taichi y Chikung” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart
19:30
“Pilates” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica)
Fusionart
19:30
micro teatro "Royonair ahora"
Kaf Café
20:00
“Hatha Yoga" Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart
20:00
Expos "Día de la Resistencia Indígena en Guatemala" Tallafocs
20:00
Present."La despiadada frontera entre el silencio y el latido" Chico Ostra
20:30
“Técnica Vocal” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart
20:30
¿Conoce ud. a Gumersindo?
Teatro Círculo
21:00
Les Nits d'Al-Paladar Vol.3
Al-Paladar
21:30
Concierto"Amares"(Fusión/Étnica/Popular)+Tapas Saludables Fusionart
21:30
Mollusque musica en frannces voz piano contrabajo Kaf Café
23:30
DJyProyecciones (Música del mundo para bailar).
Fusionart
Diumenge 2
10:30 11 Let’s Brunch!
La Ola Fresca
Dijous
18:30
La Clásica del Domingo
Spirit Benimaclet
19:00
Balboa
Tulsa
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Info 697800774Fusionart
20:30
¿Conoce ud. a Gumersindo?
Teatro Círculo
Dilluns 3
9:00
Inicio de sadhana denga yoga(reserva 961132051)
Centre Mompó
10:00
Inicio de grupo de pilates (reserva: 961132051)
Centre Mompó
15:30
Inicio de grupo de pilates (reserva: 961132051)
Centre Mompó
17:00
Inicio de grupo de pilates terapéutico (reserva: 961132051) Centre Mompó
17:00
Inicio de grupo de yoga terapéutico (reserva: 96 1132051) Centre Mompó
17:00
"Curso De Italiano" 1ª Gratis. Info: 657787793 (Sara)
Fusionart
18:00
Inicio de grupo de pilates (reserva: 961132051)
Centre Mompó
18:30
#HortaNord. Testea tres soluciones tech para huertos urbanosHorts Urbans
19:00
Inicio de grupo de hatha yoga (reserva: 961132051)
Centre Mompó

10€
4-5€
4-5€
4-5€
4-5€

4-5€
10-8-4€
12-15€
4-5€
-

10€
10-8-4€
45€
39€
39€
41€
53€
39€
43€

1-5 OCTUBRE 35
19:15
Inicio de grupo de pilates (reserva: 961132051)
Centre Mompó
39€
19:30
"Taller De Bailes Latinos" (Salsa...) + Info: 696810012
Fusionart
20:20
Inicio de grupo de hatha yoga (reserva: 961132051) Centre Mompó
43€
20:30
Inicio de grupo de pilates (reserva: 961132051)
Centre Mompó
39€
20:30
Al vaivén de mi carreta. Musica Mexicana
Kaf Café
Dissabte 6
21:00
"Taller de Teatro…"(Nivel 2) 1ª Gratis. Info: 697 800 774 Fusionart
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
21:30
Valencia batega. Entrevista activistes mexicans
Kaf Café
Dimarts 4
Nuevos cursos (contactar con la escuela)
Spirit Benimaclet
10:00
Inicio de grupo de hatha yoga (reserva: 961132051)
Centre Mompó
43€
11:00
“Clases De Taichi Y Chikung” 1ª Gratis +679369846 Fusionart
12:00
Inicio de grupo de hatha yoga (reserva: 961132051) Centre Mompó
43€
12:00
"Clase De Zumba Fitness" 1ª Gratis + 611325274 Fusionart
17:00
Grup d'Ajuda Mutua: Dols, dir Adéu (quinzenal)
Avati
10€/mes
18:00
Inicio de grupo de hatha yoga (reserva: 961132051) Centre Mompó
43€
18:00
Frivolité, iniciación (mat. incl.)
Entre agujas y ganchillos
20€
18:00
Geschichten & mehr auf Deutsch (reservar)
La Ola Fresca
2€
19:00
Taller de Relaxació, Respiració i Meditació (quinzenal) Avati
15€/mes
Diumenge
19:30
Inicio7 de grupo de pilates (reserva: 961132051)
Centre Mompó
39€
19:30
"Taller De Bailes Latinos"Bachata 1ªGratis+:696810012
Fusionart
20:00
Degustación: 8 piezas de sushi
Tulsa
3€
20:00
Cocktail Day (hasta la 01:30)
London
20:15
Inicio de grupo de hatha yoga (reserva: 961132051) Centre Mompó
43€
20:30
Inicio de grupo de pilates (reserva: 961132051)
Centre Mompó
39€
20:30
Clase regular de Lindy Hop
Spirit Benimaclet
21:00
"Taller de Teatro…"(Nivel 1) 1ª Gratis. 697 800 774 Fusionart
21:30
Impro-Jazz con Lupe Lazcano & the jazy jammin´band Tallafocs
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
Dimecres
Dilluns 58
12:00
"Clases De Técnica Vocal" + Info: Leya 658538278 Fusionart
13:30
Miércoles Menú Oriental
Tallafocs
10€
17:00
Quinto i Tapa internacionalista
Terra
17:30
Dimarts“Clase
9 De Tango Argentino” 1ª Gratis 673702880 Fusionart
18:30
"Clases De Sevillanas Y Flamenco"1ªGratis +622125658 Fusionart
18:30
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
Fusionart
19:00
Charla : Activando nuestra Inteligencia emocional creativa Econature
19:00
Grupo de trabajo comunidad Talk!
Talk!
35-10€
19:30
"Taller De Danza Africana" 1ª Gratis + Info: 632184083 Fusionart
19:30
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
Talk!
35-10€
19:30
micro teatro "Royonair ahora"
Kaf Café
-

36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

20:00
Piadinas artesanales
20:00
Degustación India
20:00
Ginclub (hasta la 01:30)
20:30
PinXatet: Pintxo i Xatet
21:30
Músicas del Mundo: Xavi Gómez (jazz&more)
21:30
Suso Sudón recital poeatico
22:00
JAM
Dijous 6
10:00
Grup d'Ajuda Mutua: Creixement Personal
12:00
Taller de Relaxació, Respiració i Meditació. (Grup matí)
17:15
"Taller de Dibujo y Pintura" Niñ@s + Info: 637 611 406
17:30
Inicio de grupo de yoga para niños (reserva: 961132051)
18:30
"Taller de Dibujo y Pintura "Jóvenes y A. +606687503
19:00
Inicio de grupo de kundalini yoga 961132051
19:00
Clase regular de Jazz Steps
19:30
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
20:00
Speak English’
20:00
London Chatterbox (hasta las 22:00)
20:30
Bubalú
20:30
Clase regular de Lindy Hop
21:00
Speak easy: intercambio de idiomas + baile
21:30
Jueves Cocina de la abuela
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez
21:30
Fernando Cabrera lo mejor de Uruguay para el mundo
22:00
Clase regular de Balboa
22:30
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado
23:00
Concierto: Dos Animales
Divendres 7
12:00
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
17:30
Inicio de grupo de pilates para embarazadas 961132051
18:30
presentacion "descubriendo nuestras vidas" Federico Pastor Grau
18:30
Presentació 4t número Pikara Magazine
19:30
Que no te cuenten bolas chinas. Conoce y cuida tu suelo pélvico
20:00
Aperitiver: Dwomo
20:30
Bubalú
21:00
Les Nits d'Al-Paladar Vol.3

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

La Pentola
Tulsa
London
Tallafocs
Tallafocs
Kaf Café
Spirit Benimaclet

5€
3€
2€

Avati
Avati
Fusionart
Centre Mompó
Fusionart
Centre Mompó
Spirit Benimaclet
La Pentola.
La Ola Fresca
London
Teatro Círculo
Spirit Benimaclet
Talk!
Tallafocs
Tallafocs
Kaf Café
Spirit Benimaclet
La Gramola
London

10€/mes
15€/mes

Talk!
Centre Mompó
Kaf Café
Terra
La Alegre Conchita
Tulsa
Teatro Círculo
Al-Paladar

-

26€
29€
5€
4€
10-8-4€
10€
10€
35-10€
29€
-

5€
10-8-4€
12-15€

5-12 OCTUBRE 37
21:30
“Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral).
21:30
Luis Carillo
23:30
DJyProyecciones
Dissabte 8
10:00
Inicio de la formación de shiatsu (reserva: 961132051)
10:30
Taller de voz con Soema Montenegro
13:30
Menú Selección de nuestra carta
17:30
Taller del ciclo menstrual
18:00
Clandestino Spirit Benimaclet
20:00
Aperitiver: Samuel Reina
20:30
Concierto Soema Montenegro
20:30
Bubalú
21:00
Les Nits d'Al-Paladar Vol.3
21:30
Concierto: “Blue Caravan” (Rumba/Reggae/Funk)
21:30
Elena Carrilero cancionde autor
23:30
DJyProyecciones: (Rumba/Reggae/Funk...).
Diumenge 9
10:30
Let’s Brunch!
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + 97800774
20:30
Bubalú
Dilluns 10
18:30
Inicio del curso de Iniciación a la Fotografía
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio
Dimarts 11
16:30
Inicio Curso "Atreviendonos a mirar"
17:00
Grup d'Ajuda Mutua: StopBullying Famílies
19:00
Taller de Relaxació, Respiració i Meditació. (Grup vesprada)
20:00
Degustación valenciana
20:00
Cocktail Day (hasta la 01:30)
20:30
Clase regular de Lindy Hop
21:30
Impro-Jazz con Lupe Lazcano & the jazy jammin´band
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Dimecres 12
17:00
Quinto i Tapa internacionalista
18:30
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
19:00
Grupo de trabajo comunidad Talk!
19:30
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
20:00
Piadinas artesanales
20:00
Degustación Indonesia
20:00
Ginclub (hasta la 01:30)
20:30
Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio

Fusionart
Kaf Café
Fusionart
Centre Mompó
Asociación Samadhi
Tallafocs
Asociación Samadhi
Plaza Benimaclet
Tulsa
Asociación Samadhi
Teatro Círculo
Al-Paladar
Fusionart
Kaf Café
Fusionart
La Ola Fresca
Fusionart
Teatro Círculo
La Fotoescuela
Tallafocs
La Fotoescuela
Avati
Avati
Tulsa
London
Spirit Benimaclet
Tallafocs
Kaf Café
Terra
Fusionart
Talk!
Talk!
La Pentola
Tulsa
London
La Gramola

-

1.500€
30
15€
30
5€
8€
10-8-4€
12-15€
4€/6€
-

10€
10-8-4€
300€

300€
10€/mes
3€
35-10€
35-10€
5€
3€
3€

38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

21:30
micro abierto poetico tematico :" nacimiento"
22:00
JAM
Dijous 13
10:00
Grup d'Ajuda Mutua: Espai de Dones (quinzenal)
10:30
Inicio del curso de Iniciación a la Fotografía
12:00
Taller de Relaxació, Respiració i Meditació. (Grup matí)
19:00
Clase regular de Jazz Steps
19:30
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
20:00
Speak English’
20:00
Singing in english with Rick Treffers
20:00
London Chatterbox (hasta las 22:00)
20:30
Clase regular de Lindy Hop
21:00
Speak easy: intercambio de idiomas + baile
21:30
Jueves Cocina de la abuela
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
22:00
Clase regular de Balboa
22:30
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado
Divendres 14
12:00
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
18:30
Inicio Curso de Desarrollo de Proyectos Fotográficos
19:30
Charla-taller: Comunicación en pareja
20:30
Bubalú
21:00
Les Nits d'Al-Paladar Vol.3
21:30
"Gala De Magia" Grupo de mágicos magos que nos sorpren...
21:30
Fran Mariscalcancion de autor
Dissabte 15
10:00
Inicio de la formación de kinesiología 961132051
10:00
Inicio de la formación de quiromasaje 961132051
10:30
Inicio del curso avanzado de fotografía
11:00
¡Benimaclet confusión festival! beniconfusionfest.es
11:00
Iniciación al ganchillo. Alfombra de trapillo. (mat. incl.)
13:30
Menú Selección de nuestra carta
17:00
¡Benimaclet confusión festival! beniconfusionfest.es
17:00
Taller de Empoderamiento Femenino.
17:30
"Clases Taller de Taichi y Chikung" + Info: 679369846

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Kaf Café
Spirit Benimaclet

-

Avati
La Fotoescuela
Avati
Spirit Benimaclet
La Pentola.
La Ola Fresca
Tulsa
London
Spirit Benimaclet
Talk!
Tallafocs
Tallafocs
Kaf Café
Spirit Benimaclet
La Gramola

10€/mes
300€
5€
4€
10€

Talk!
La Fotoescuela
La Alegre Conchita
Teatro Círculo
Al-Paladar
Fusionart
Kaf Café

35-10€
350€
5€
10-8-4€
12-15€

Centre Mompó
Centre Mompó
La Fotoescuela
Benimaclet
Entre agujas y ganchillos
Tallafocs
Benimaclet
La Alegre Conchita
Fusionart

-

760€
995€
300€
20€
15€
50€

12-19 OCTUBRE 39
18:00
Cuentacuentos, El lobo y los 7 cabritillos
La Pina Submarina
4/6€
18:00
Clandestino Spirit Benimaclet
Plaza Benimaclet
19:15
MicroTeatro: #1“5 Microcuentos clásicos... y no tanto” Fusionart
20:00
Aperitiver: Many Moure (Los Toreros Muertos)
Tulsa
5€
20:30
Teatro: “Orinoco” Dos artistas que viajan en un barco... Fusionart
20:30
Bubalú
Teatro Círculo
10-8-4€
21:30
ConciertoTeatro:"Curas Hinchables Para Niños Insaciables" Fusionart
21:30
El sopar del "Acero Polar" (reservar)
Al-Paladar
21:30
Recital poetico a cargo de Esteve Boch y David Trashumante Kaf Café
23:30
Noche selecta de vinilos con pinchadiscos invitado La Gramola
23:30
DJyProyecciones (Reggae/Dub)
Fusionart
Diumenge 16
10:30
Let’s Brunch!
La Ola Fresca
10€
11:00
¡Benimaclet confusión festival! beniconfusionfest.es Benimaclet
11:30
Taller con Bichobola-creativo, 3/7 años
La Pina Submarina
10€
15:30
Teatro: “Coaching de la supervivencia” Socorrida clown... Fusionart
17:00
¡Benimaclet confusión festival! beniconfusionfest.es Benimaclet
18:30
Teatro: “Las lobas” Obra que reflexiona sobre el hecho...
Fusionart
18:30
La Clásica del Domingo
Spirit Benimaclet
18:30
Concert Daniel Rosell
Búnker
19:15
MicroTeatro: #2“5 Microcuentos clásicos... y no tanto”
Fusionart
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Info 697800774Fusionart
20:30
Bubalú
Teatro Círculo
10-8-4€
Dilluns 17
17:30
Inicio curso fotografía "El siguiente paso" (30h)
efedePhoto
350€
20:30
Al vaivén de mi carreta. Musica Gallega
Kaf Café
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
21:30
especial aniversari d´un tal Sebas amb queimada
Kaf Café
Dimarts 18
17:00
Grup d'Ajuda Mutua: Dols, dir Adéu
Avati
17:30
Gorro y peucos para recién nacido. (mat. no incl.)
Entre agujas y ganchillos
12€
19:00
Taller de Relaxació, Respiració i Meditació.
Avati
19:00
Inicio curso "Aprende Fotografía" (30h)
efedePhoto
300€
20:00
Degustación mexicana
Tulsa
3€
20:00
Cocktail Day (hasta la 01:30)
London
20:30
Clase regular de Lindy Hop
Spirit Benimaclet
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
Dimecres 19
10:00
Inicio de la formación de quiromasaje 961132051 Centre Mompó
995€
13:30
Miércoles Menú Oriental
Tallafocs
10€
17:00
Quinto i Tapa internacionalista
Terra
-

40 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

18:30
Inicio Curso de Edición y Producción de Fotolibros
La Fotoescuela
18:30
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
Fusionart
18:30
Diálogos desde la ciudadanía. Alimentando ideas.
Pl. Virgen de la Paz, 3
19:00
Charla "Superalimentos" Origen, propiedades, ...
Econature
19:00
Grupo de trabajo comunidad Talk!
Talk!
19:30
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
Talk!
20:00
Piadinas artesanales
La Pentola
20:00
Degustación: 8 piezas de sushi
Tulsa
20:00
Ginclub (hasta la 01:30)
London
20:30
PinXatet: Pintxo i Xatet
Tallafocs
21:30
Ernesto Urra y Yoel González con Música de Cuba
Tallafocs
21:30
Victor Lemes
Kaf Café
22:00
JAM
Spirit Benimaclet
Dijous 20
10:00
Grup d'Ajuda Mutua: Creixement Personal
Avati
12:00
Taller de Relaxació, Respiració i Meditació.
Avati
13:30
Jueves Cocina de la abuela
Tallafocs
17:30
Macramé con Ana Trillo. Tapiz de trapillo. (mat. no incl.)Entre agujas y ganchillos
19:00
Clase regular de Jazz Steps
Spirit Benimaclet
19:30
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola.
20:00
Speak English’
La Ola Fresca
20:00
London Chatterbox (hasta las 22:00)
London
20:30
Clase regular de Lindy Hop
Spirit Benimaclet
21:00
Speak easy: intercambio de idiomas + baile
Talk!
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez
Tallafocs
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Kaf Café
22:00
Clase regular de Balboa
Spirit Benimaclet
22:30
Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00
Concierto: Los Guapos
London
Divendres 21
10:00
Inicio del curso de reflexología podal 961132051
Centre Mompó
12:00
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
Talk!
16:00
Inicio de la formación de quiromasaje 961132051
Centre Mompó
17:00
Curso de arduino básico
Lab de fabricación
18:00
Aprende a usar la máquina de coser (3h)
Esperanzarecicla
18:30
Inicio del curso de mindfulness (reserva: 961132051)
Centre Mompó

850€
35-10€
35-10€
5€
3€
2€
10€
12€
5€
4€
590€
35-10€
995€
20-70€
25€
159€

19-25 OCTUBRE 41
20:30
St. Hedwig 16th
Teatro Círculo
21:00
Les Nits d'Al-Paladar Vol.3
Al-Paladar
21:30
"Espectáculo Flamenco" Selene F./Amaro C./Dani de M. Fusionart
21:30
Albert Alcala canción de autor
Kaf Café
23:30
DJyProyecciones: (Flamenco, Rumba, Rock…).
Fusionart
Dissabte 22
Curs d'Educació Emocional Pràctica
Avati
10:00
Inicio del curso de reflexología podal 961132051
Centre Mompó
10:00
Taller de cuencos y cantos armónicos
Asociación Samadhi
10:00
¡Saca el fotógrafo/a que llevas dentro! En inglés (7-11 años) Talk!
13:30
Menú Selección de nuestra carta
Tallafocs
17:00
Taller Acrodanza con Roseta, iniciación
La Pina Submarina
17:00
Presentació del Llibre Homenatge Estrela Roja
C/ Masquefa 5
17:30
Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi... 680 175 174 Fusionart
18:00
¡Fiesta de 6ª aniversario!
La Ola Fresca
18:00
Clandestino Spirit Benimaclet
Plaza Benimaclet
19:30
Concierto Terapéutico
Asociación Samadhi
20:00
Aperitiver: Up For It
Tulsa
20:30
St. Hedwig 16th
Teatro Círculo
20:30
Noche de piano con Sayuri Akimoto
Kaf Café
21:00
Les Nits d'Al-Paladar Vol.3
Al-Paladar
21:30
“Black & White” Fusión of Reggae/Hiphop/Electrónica... Fusionart
22:30
Concierto Acústico Arrinconados Folk - Cantautores Tallafocs
23:30
DJyProyecciones (Reggae/Dub/HipHop).
Fusionart
Diumenge 23
Curs d'Educació Emocional Pràctica
Avati
10:00
Taller de cuencos y cantos armónicos
Asociación Samadhi
10:00
¡Saca el fotógrafo/a que llevas dentro! En inglés (7-11 años) Talk!
10:30
Let’s Brunch!
La Ola Fresca
11:00
Taller Folklore, Dabke libanés, Nayat
La Pina Submarina
18:00
Show En Familia:"Como Pez En El Agua" por el Payaso Tatin Fusionart
19:00
Jam de danza contact
La Pina Submarina
20:00
OH NO! Noah Young y Honor Witke- folk rock
La Gramola
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + 697800774 Fusionart
20:30
St. Hedwig 16th
Teatro Círculo
Dilluns 24
21:00
Los lunes al sol naciente: cena japonesa.
Chico Ostra
21:30
Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
Dimarts 25
17:00
Degustación de Te Matcha, consejos de preparación ... Econature
17:00
Grup d'Ajuda Mutua: StopBullying Famílies
Avati

10-8-4€
12-15€
-

590€
35€
15€
30€
7
9€–10 €
5€
10-8-4€
12-15€

35€
10€
20€
3€/5€
5€

10-8-4€
12€

-

42 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

17:15
"Yoga Para Niñ@S” 1ª Gratis. + Info: 620221847
17:30
Bolso de lana; para aprender a hacer trenzas. (mat. no incl.)
19:00
Taller de Relaxació, Respiració i Meditació
20:00
Degustación valenciana
20:00
Cocktail Day (hasta la 01:30)
20:30
Clase regular de Lindy Hop
21:00
"Taller de Teatro…"(Nivel 1) 1ª Gratis. 697 800 774
21:30
Impro-Jazz con Lupe Lazcano & the jazy jammin´band
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
Dimecres 26
13:30
Miércoles Menú Oriental
17:00
Quinto i Tapa internacionalista
18:30
"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9
19:00
Grupo de trabajo comunidad Talk!
19:30
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
20:00
Piadinas artesanales
20:00
Singing in english with Rick Treffers
20:00
Degustación: 8 piezas de sushi
20:00
Ginclub (hasta la 01:30)
20:30
PinXatet: Pintxo i Xatet
21:30
La peluquera Swing y ritmos de salón con rulos
21:30
open mic comedia
22:00
JAM
23:30
Concursong halloween. Cuánto sabes de música?
Dijous 27
10:00
"Clases De Pilates" 1ª Gratis + 626163273 Lidia
10:00
Grup d'Ajuda Mutua: Espai de Dones
12:00
Taller de Relaxació, Respiració i Meditació.
13:30
Jueves Cocina de la abuela
19:00
Clase regular de Jazz Steps
19:30
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
20:00
Speak English’
20:00
London Chatterbox (hasta las 22:00)
20:30
Clase regular de Lindy Hop
21:00
Speak easy: intercambio de idiomas + baile
21:30
Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez
21:30
micro abierto cantautores, poesia y versiones
22:00
Clase regular de Balboa

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Fusionart
Entre agujas y ganchillos
Avati
Tulsa
London
Spirit Benimaclet
Fusionart
Tallafocs
Kaf Café
Tallafocs
Terra
Fusionart
Talk!
Talk!
La Pentola
Tulsa
Tulsa
London
Tallafocs
Tallafocs
Kaf Café
Spirit Benimaclet
La Gramola
Fusionart
Avati
Avati
Tallafocs
Spirit Benimaclet
La Pentola.
La Ola Fresca
London
Spirit Benimaclet
Talk!
Tallafocs
Kaf Café
Spirit Benimaclet

12€
3€
-

10€
35-10€
35-10€
5€
3€
2€
3
3€

10€
5€
4€
-

25-31 OCTUBRE 43
22:30
Jam de improvisación. Terror y humor improvisado La Gramola
Divendres 28
12:00
Talleres de cocina 'veggie' en inglés
Talk!
35-10€
19:30
Charla-taller: Creatividad erótica
La Alegre Conchita
5€
20:30
St. Hedwig 16th
Teatro Círculo
10-8-4€
21:30
Concierto: “Revival” (Gospel & Blues)
Fusionart
21:30
Patricia Lázaro canción de autor
Kaf Café
23:30
DJyProyecciones (Blues Dance).
Fusionart
Dissabte 29
10:00
Intensivo Montaje de impresoras 3D (llevate tu impresora) Lab de fabricación
550€
11:00
Taller "La Biografía de los Objetos" con Alberto Feijóo La Fotoescuela
40€
13:00
Pulsera de macramé sencilla. (mat. incl.)
Entre agujas y ganchillos
15€
13:30
Menú Selección de nuestra carta
Tallafocs
15€
16:00
Taller Facilitación procesos grupales
Asociación
17:00
Cook, bake, speak English
La Ola Fresca
12€
18:00
Danza de los sentidos Danzaterapia... + 699713346 Fusionart
7
20:00
Aperitiver: El Ser Humano
Tulsa
5€
20:30
St. Hedwig 16th
Teatro Círculo
10-8-4€
21:00
"Noche Africana"+Danza+Concierto+Menú+Mercadillo Fusionart
21:00
"Clase Gratuita de Danza Africana" +632184083 Aly Fusionart
21:00
Les Nits d'Al-Paladar Vol.3
Al-Paladar
12-15€
21:30
Concierto: "Hermanos Thioune" (Tradicional) + Menú 4€ Fusionart
21:30
Slam Poetry VLC
Kaf Café
23:30
DJyProyecciones: (Afro Reggae para Bailar).
Fusionart
Diumenge 30
10:00
Intensivo Montaje de impresoras 3D (llevate tu impresora) Lab de fabricación
550€
10:30
Let’s Brunch!
La Ola Fresca
10€
13:00
Brunch. Buffet libre.
Chico Ostra
6€
18:00
Show En Familia: "Clowncinando" Por Abracadabrant Espe... Fusionart
3€/5€
19:30
Ciclo especial cine de terror + talk show
La Gramola
20:00
"Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + 697800774 Fusionart
20:30
St. Hedwig 16th
Teatro Círculo
10-8-4€
21:00
Les Nits d'Al-Paladar Vol.3
Al-Paladar
12-15€
Dilluns 31
11:00
"Clases Hatha Yoga" 1ª Gratis. 620221847 (Yolanda) Fusionart
21:00
"Taller de Teatro…"(Nivel 2) 1ª Gratis. 697 800 774 Fusionart
21:30
Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio
Tallafocs
21:30
Fiesta de Halloween: música en directo, baile de disfraces... Tallafocs
21:30
Halloween en el Carabasser: ven disfrazado y cerveza gratis Carabasser
22:30
Fiesta Halloween. Nina Dinamita & la Swing Milicia La Gramola
23:00
Fiesta Halloween:Concierto La Peluquera
London
1:30
Dj Rafael y Dj Pol
London
-

44 LLOCS

A Contar Mentiras
Escola de dansa

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

Al-Paladar

Taverna i take away
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dg 12:30-17h Dj-Ds 21-23:30
96 338 93 39
facebook / AlPaladar
al-paladar.com
Sembla que en Al-Paladar han encertat
amb la recepta per a fer que es detinga
el temps. Els responsables de tal descobriment són Dario, María i Lorena. Tres
persones amb tres principis, un objectiu
i un secret. Els seus principis: el respecte
al medi ambient, la proximitat i la qualitat del producte. El seu objectiu: menjars
sans, casolanes, saboroses, assequibles per
a totes les butxaques. I el seu secret: productes ecològics, de temporada i coccions
lentes.

45

La Alegre Conchita

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

46 LLOCS

AVATI

Teràpia, orientació i educació

La Bufala

Restaurant napolità

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

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

Bon tracte com a base, veu dolça i les ganes d’aportar a la comunitat, són els ingredients 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 tolerància, 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.

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

47

Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

48 LLOCS

Centre Mompó
Teràpies naturals

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centreMompó
centreMompó.es
El centre que dirigeix Pere Mompó, ha
mantingut sempre la mateixa filosofia:
Les persones poden millorar la seua qualitat de vida a través del desenvolupament
físic, personal i espiritual. Gràcies a anys
d’experiència, Centre Mompó s’ha convertit en el lloc de referència a Benimaclet
per a aquells que busquen en les teràpies
naturals una forma òptima de millorar la
seua qualitat de vida. Osteopatia, quiromassatge, reflexologia podal, pilates o
ioga són algunes de les seues propostes.

Centre Instructiu Musical
Escola de música

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

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

50 LLOCS

La Comanda

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

efedePhoto

Formació fotogràfica
C/ Alegret, 10
Dl-Dv 10-14h 17-20h
659 050 455 - 645 537 279
facebook / efedephoto
efedephoto.com
Un fotògraf és una persona que domina la
tècnica i que sap aprofitar-la per a contar
històries. La càmera com una ferramenta que cal dominar i les fotografies com
llibres plens de preguntes i de respostes.
Històries que posen baix l’objectiu les
teues carències, les teues pors, els teus
somnis. Fotografia entesa com la teua
forma d’expressar-te, la teua manera d’enfrontar-te al món. Només has de decidir
que vols contar, anar a la seua essència i
pensar. Pensar abans de disparar.
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Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-14h 17-20.30h Ds 10-14h
96 00 177 33 - 655 25 36 77
facebook / entreagujasyganchillos
Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella
improvisa, reacciona, redissenya, modifica patrons, soluciona quasi qualsevol
dubte, fa coses boniques amb les mans.
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un
vestit, un jersei, un llacet o un amigurumi. 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.

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

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

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costura-Esperanzarecicla
Esperanza va veure la necessitat de reinventar-se, de reciclar-se a si mateixa.
Després de treballar per a altres empreses
tèxtils va fer el pas i va obrir el seu propi
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet
a mà, per l’artesania, pel reciclatge, per la
reutilització i per la reducció material. És
un lloc únic en tot el barri per qualsevol
persona que vulga aprendre tot el que Esperanza sap fer: costura, teixir, indumentària valenciana...

La Fotoescuela

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

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

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

Itamora

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

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

Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

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
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 disciplines, desenvolupen idees i fabriquen
quasi qualsevol cosa. Productes, màquines, 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.
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London
Lounge

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

La Ola Fresca
Delicafé

C/ Músic Magenti, 11
Dm-Ds 10-22h Dg 10:30-20h
610 026 305
facebook / laolafresca
Helen va arribar gràcies a la vela, gràcies a
la mar. El seu somni, la seua cafeteria no
podia anomenar-se d’una altra manera:
La Ola Fresca. Primer va trobar un xicotet
local i el va pintar de vius colors. A ell van
arribar les teteres, les tasses blanques i de
colors. Més tard, les cerveses artesanals i
els menjars ecològics. Després, els llibres,
per a xiquets i per a adults, les plantes i
els espills, les cadires i les taules de fusta.
Finalment, arribaren els fidels clients, els
seus veïns, els seus amics.
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La Pina Submarina
Espai creatiu

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

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

Samadhi

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

C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29
Dl-Dv 17.30-23h. Segons programació
656 408 776 - 679 267 474
facebook / spiritbenimaclet
valencialindyhop.com
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’espontaneïtat? 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
C/ Reverend Rafael Tramoyeres, 10
Dl-Dv 16:30-20h
677 75 22 14 - 96 193 96 91
talkasocia.wix.com/valencia
facebook / TalkEnglishAssociation
De Montana a Benimaclet. Després de diversos treballs com a mestre, Eric s’adonà
que estudiar per a un examen només
serveix per a aprovar. Ell proposa un procés d’ensenyament de l’anglés anomenat
Project Based Learning. Els alumnes trien,
amb llibertat, un projecte basat en la reutilització i el desenvolupen. Intercanvien coneixements, expliquen què i com
ho han fet. Un procés natural, que mitjançant la curiositat, aconsegueix un aprenentatge d’un idioma per a la vida real.

Tallafocs

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

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

Teatro Círculo
Teatre

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

Centre social autogestionat
C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Dv 8:00-1:00 Ds-Dg 9:00-1:00
699 319 665
facebook / terra.socialbar
elterra.org
Des de finals del segle passat un grup de
persones que volen canviar les coses al País
Valencià i al món sencer, crearen El Terra.
Un projecte basat en l’autogestió, el catalanisme, la independència i la llibertat de
classe i país. Un lloc on tot tipus de persona és benvinguda, bé per escoltar una
xarrada, o per a fer falles populars i també
per participar en una assemblea. On els
dinars i els sopars, sempre casolans, sempre ecològics, s’allarguen infinitament.
Un lloc on ens sentim entre amics.

Tulsa Café
Café-bar

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