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Hola!
Tens entre les teues mans el 32é 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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un referent per a mi, no tan sols en l’àmbit artístic sinó en l’àmbit personal. Ah!
I he de dir que l’Instagram també ha fet
que es puguen conèixer a milers d’artistes
de tot arreu del món.
D’on traus inspiració? La inspiració passa de sobte quasi sempre, i m’ho apunte a
la llista de 1000 coses que he de fer. Quan
són encàrrecs, pot ser, de vegades em costa un poquet més trobar-la, però quan no
la trobe em pegue una mirada a la llista
d’idees i sempre ix alguna coseta.

Miriam Ferrer
Portada del número de desembre
miriamferrer.tumblr.com
instagram / @miriamferrerr
Què t’agrada dibuixar? M’agrada dibuixar tot allò que em ve al cap, siga important o no ho siga, tant coses reals com
fictícies, tinc una llista de mil coses per
dibuixar, però estic un poc limitada de
temps últimament per la feina.
Els teus principals referents? En estudiar
Belles Arts, els majors referents que he
tingut han estat a prop, gent que venia a
la meua classe o que he anat coneguen pel
camí: Àlvaro Sanchis, María Martínez,
Pau Goethe, Goce, Juz, persones que són

Parla’ns del projecte Vint-i-vuit. Va ser
un projecte amb el qual vaig aprendre moltíssim. Un projecte per visualitzar el masclisme que ens rodeja i la importància de la
lluita feminista. Vint-i-vuit dones que van
voler formar part del projecte, que consistia en la realització d’un llibre d’artista en
el qual hi havia vint-i-vuit fotografies reinterpretant obres de dones feministes dels
60, com Ana Mendieta o Valie Export, entre altres. El format era a l’estil caixeta de
tabac, on fora posava, “el masclisme mata”,
i dintre anava el llibret amb les fotografies.
La campanya sols em va donar per poder
fer exemplars per als quals van participar,
una llàstima, en realitat.
Has realitzat obres en diferents murs
d’Ontinyent. Com vas decidir començar a pintar al carrer? L’any passat,
vaig estar a una assignatura de pintura
mural que em va fer “ganetes”, i vaig començar a eixir amb els meus companys de
classe que ja feia temps que pintaven al
carrer. Jo sóc d’Ontinyent, allí no hi ha res
pintat al carrer, no hi ha cap baralla pels
murs, no com ací a València, que pintes
un dia i al següent ja no està. Pintes sabent

que no durarà massa. En Ontinyent pintes
i les “ueles” es paren a dir-te el bonic que
és. A banda, ningú et taparà perquè hi
ha mil llocs més per pintar. A Ontinyent
he pintat per una banda per visualitzar
l’abandonament de la zona, ja que hi ha
un fum de cases abandonades, per tant tapiades. I l’altra estètica, per fer d’un barri
ple de tàpies un recorregut visual bonic.
Resulta recurrent al teu treball la
presència de cadires buides. Per què?
Sóc fan de les cadires buides, de fet, duc
la meua típica cadira de boga, típica del
País Valencià tatuada. La cadira buida, sóc
jo! Podria escriure el significat per ací però
perdria tot l’encant, si algú ve a preguntar-me, responc encantada!
Al teu treball existeix un fort compromís social, col·laborant amb diferents
iniciatives autogestionades com les Festes Populars de Benimaclet, quin creus
que és el paper de la il·lustració en el
món on vivim? A través de la il·lustració
es poden contar mil coses, tan bones com
dolentes, de forma “guapeta”. A banda, de
vegades, és la imatge la que fa que et pares
a veure o analitzar el missatge. Respecte
a les Festes Populars de Benimaclet, estic
molt orgullosa de formar part d’aquesta
iniciativa que vam començar fa tres anys i
que hui en dia és la meua segona família,
sempre que puc i tinc temps (que últimament me’n falta una mica) aporte el que
puc al col·lectiu.
Sembla que tens una forma de representar la teua realitat prou definida. Com
vares arribar a ella? La veritat que he començat fa ben poc a definir-me. Jo crec,
que quan dibuixes molt acabes trobant el

teu estil propi, i crec que és molt gratificant per a l’artista que la gent reconega la
teua obra. És com... uauuu, saben que és
meu! De vegades, hi ha gent que es fa fotos amb les cadires que tinc repartides per
tot arreu i me les envia. És graciós i bonic.
Es pot viure exclusivament de la il·lustració? Exclusivament no, però jo he
tingut la sort, d’abans d’acabar la carrera
trobar treball de “lo meu”. Treballe fent
il·lustracions i dissenys per a productes
tèxtils, i la veritat que estic encantada.
Crec que jo, avui en dia, no podria viure
com a il·lustradora freelance, no de moment, ser autònoma és dur, pel que sé. :)
Com veus Benimaclet? M’encanta la vida
al barri, els col·lectius, l’Horta, les assemblees a la plaça del Glop, el Terra, la Jove
(que he de tornar algun dia), la tenda de
Macondo amb la súper becaria, agafar la
bici i trobar-te en cada cantó a una persona bonica, moltes altres coses són les que
fan de Benimaclet un barri especial. L’únic
que he de dir en contra és el tema gentrificació, que ja el coneixem totes al barri i
com açò ens està afectant en el lloguer de
l’habitatge o en el tancament de petits comerços de tota la vida, entre altres. (Açò és
un tema a debatre important per al barri).
Parla’ns de la portada per a Benimaclet
Entra. La portada és una reinterpretació
de la fotografia “Autoretrat amb esposa i models”, 1981, d’Helmut Newton.
M’agradava molt aquesta fotografia i vaig
voler il·lustrar-la per fer-la un poquet més
meua. Una reinterpretació en la qual m’he
autoretratat a l’estil Velázquez.
Entrevista per Manuel Pérez Bernat
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Ecomaclet

HUMANS DE BENIMACLET

23 de setembre / 21 d’octubre
18 de novembre / 16 de desembre
de 10h a 14h
Plaça de Benimaclet

Paco Guardeño Sáez, 58 anys
Perruquer i activista veïnal

MES INFO
facebook.com/ecomaclet

“No et resignes, lluita”
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sistint fins que s’aconseguisca tota la
reurbanització del carrer. El projecte
contempla l’augment de l’amplària
de les voreres, la incorporació d’arbres
i bancs en una d’elles i que els cotxes
puguen seguir circulant pel carrer.
L’antic Camí de les Fonts, desaparegut
per la urbanització de finals del segle
passat, tenia nombroses fonts: La Font
d’Albat, la Font de la Murta, La Font
del “Llavaero” i la Font del Rosí. També comptava amb diverses barraques,
alqueries i cases d’horta fins a connectar amb el Cementeri Parroquial on
finalitzava.

La reurbanització
del carrer Murta
Primera fase

La Junta de Govern de l’Ajuntament
de València reurbanitzarà en el termini
de dos mesos el tram del carrer Murta
comprés entre el carrer Mistral i el carrer
Arquitecte Arnau. Aquesta actuació
millorarà la mobilitat dels vianants pel
carrer més llarg i emblemàtic del barri,
que connecta el centre històric amb
l’horta, el cementeri i dos centres escolars públics de la zona.
L’Ajuntament ha atés per fi una vella
reivindicació de l’Associació de Veïns
i Veïnes de Benimaclet i seguirem in-

Des de la nostra associació creiem
que és una bona notícia per al barri
la millora d’un dels carrers més bells i
transitats que ha tingut i ha de seguir
tenint Benimaclet. La reurbanització del carrer incorporarà voreres per
on els vianants podran passejar sense
temor, a més que farà alentir el tràfic
augmentant la seguretat, en un entorn
amb dos col·legis públics de Primària.
Aquesta primera fase de reurbanització
contribuirà que el carrer Murta es convertisca en un futur en una ruta segura
des de la plaça de Benimaclet fins al
Cementeri Parroquial.
D’altra banda, davant la pèrdua d’aparcaments per a cotxes que representarà

la realització d’aquestes obres, des de
l’Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet seguirem reivindicant l’ampliació del pàrquing gratuït entre els
carrers Lliri Blau, Mistral i avinguda
Valladolid, en el qual podrien aparcar
prop de 400 cotxes si es portara a terme la remodelació que hem proposat a
l’Ajuntament. L’habilitació de la zona
de pàrquing tindria un caràcter provisional mentre no s’escometera el PAI
Benimaclet Est, el qual fa més de vint
anys que porta sense cap efectivitat,
i donaria un servei gratuït i necessari
als veïns i veïnes davant l’actual falta
d’aparcaments en el barri.
La reurbanització del carrer Murta pot
ser un bon model per al futur de Benimaclet: carrers segurs amb voreres
amples i amb mobiliari urbà, on els
vianants puguen passejar sota l’ombra
dels arbres i descansar en els bancs.
Rutes segures per als escolars dels dos
centres educatius, mentre que els vehicles continuen circulant a una velocitat
menor de 30 km. Tot açò dins d’un
entorn amb una mirada als nostres records d’un carrer que s’endinsava dins
de l’horta perduda i que ara podem
anar recuperant. No és un somni, pot
ser una realitat.
Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet
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anomenem “la 37”, situat en una vella fàbrica en l’Horta. Allí em dedique a crear
ceràmica de caràcter funcional. M’interessa l’ús quotidià de la ceràmica, per això
produïsc tot tipus de peces de vaixella,
doncs en elles es vincula la bellesa d’un
objecte i la de l’acte que desenvoluparàs
en usar-les, com ho és menjar o beure en
aquestes peces.
Especialment m’apassiona fer bols, ja que
amb ells pots produir un objecte de ceràmica que estiga en sintonia amb el que és
bell, donant forma a un objecte gentil, per
a introduir-ho en la nostra vida.

Patricia Varea Milán
Un taller de ceràmica en Benimaclet
patriciavareamilan.blogspot.com.es
instragram / @patricia_varea_milan
daewoong.kim
esceramica.com
“Fins i tot la més bella vaixella, té el seu
humil origen en un tros de fang. Una
pella d’argila pot ser aixafada, conformada i transformada en un objecte de
desconcertant bellesa...”
Sóc ceramista i em dedique a l’elaboració
de vaixella de gres i porcellana. Visc en
aquest barri des de fa 13 anys, i és ací a
Benimaclet on s’ha anat gestant tot. Tinc
el meu taller en un espai col·lectiu que

mesos tenir l’oportunitat d’aprendre del
meu mestre Kim Daewoong amb qui he
adquirit un concepte de la ceràmica i de
la vaixella molt diferent de tot el que havia conegut abans. L’exclusivitat de cada
peça, creades en llibertat, el domini de
la tècnica com a mitjà de superació, i la
responsabilitat de continuar amb un llegat, premissa en ment de crear ceràmica
amb qualitat en el moment actual... Tot
açò mentre vivia de molt prop i de la mà
de Kihyun Kweon la cultura del budisme.
Tot açò ho aplique en l’actualitat a cada
cosa que faig en la meua vida i a cada peça
que cree.

En aquest ofici, que és un llarg recorregut
d’inevitable compromís i profunda admiració al que és artesanal, trobe l’espai
per desenvolupar la meua pròpia creació
vinculada al concepte de bellesa budista i
portar al futur la terrisseria.
Des d’ací, voldria convidar a aquest espai
col·lectiu que és la 37, on es troba el meu
taller, a tota persona interessada o curiosa
per la ceràmica. Obertes estan les portes
per a qui vulga acostar-se a aquest gran
ofici que és la terrisseria i cercar un bol
que li embellisca els dies.

El meu recorregut parteix de l’Escola
d’Art i Ceràmica de Manises, on he tingut la sort de coincidir amb persones
que m’han aportat molt de coneixement
i inspiració, on sempre m’han mostrat el
seu suport i on també he pogut impartir
cursos monogràfics.
Del torn, podria dir que he aprés de diverses persones, però és Pepe Royo qui em
va brindar el seu taller de ceràmica per a
començar a donar els meus primers passos amb aquesta eina i és ací on puc dir
que comença la meua passió pel torn, i la
meua actual intenció de donar-li forma a
la terrisseria del futur.
D’altra banda, allò que ha marcat un
abans i un després en el meu desenvolupament com a ceramista i també com a
persona, ha sigut viatjar a Corea i durant

Patricia Varea Milán a l’estudi La Trenta-set a l’Horta d’Alboraia.

Patricia Varea Milán
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¿Por qué mis abuelas?
Ana Penyas
Me gustaría explicaros el porqué de “Estamos todas bien”, qué me hizo querer dedicar una historia a mis abuelas: dos mujeres
que fueron niñas durante la guerra, que
guardan apenas unos pocos recuerdos de
aquello, que se casaron, tuvieron hijos y
ejercieron su rol de amas de casa, cuidadoras y cocineras de toda la familia. Dos mujeres que, a simple vista, han tenido una vida
acorde con su contexto histórico, una vida
que se puede considerar como “normal”.
Si pienso en mi infancia recuerdo a mi
abuela Herminia como un rincón lleno de
ternura, cuentos y churros. Me encantaba
cuando mis padres nos dejaban a mi hermano y a mí durmiendo en su casa porque
querían tomarse una noche libre. Antes de
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dormir, se sentaba al lado de la cama y nos
contaba historias de cuando era niña y vivía
en el pueblo. Recuerdo lo despistada que era
para las tareas cotidianas, pero la memoria
que tenía para los recuerdos de su más tierna
infancia. Cuando era verano en el pueblo,
con toda la familia, la recuerdo feliz.
Si pienso en mi abuela Maruja, recuerdo
las navidades en Alcorcón llenas de tardes
de cine y comida infinita. Pero también los
veranos en Alcocebre, donde se convertía
en nuestra cuidadora, amiga y madre. Me
cuenta cómo lloraba yo cuando nos separábamos y cómo luego lloraba ella cuando
yo ya no la podía ver.
Conforme iba creciendo las preguntas que
les hacía a mis abuelas iban cambiando.
Cómo fue su infancia, qué recuerdos tenían
de la guerra, su adolescencia, los primeros
amores, las expectativas que tenían de ellas

Fragmento del cómic inicial “Estamos todas bien”, basado en mi abuela Maruja.

Fragmento del cómic inicial “Tal vez mañana”, basado en mi abuela Herminia.

mismas. Recuerdo una pregunta: “¿Qué
querías ser de mayor?”. Yo, nacida en una
familia y en un contexto donde estudiar
una carrera era el camino obvio, con el
ideal de que iba a tener el trabajo que quisiera y educada en que ser ama de casa era
el peor destino que podía tener una mujer,
no podía comprender cómo era eso de no
elegir lo que querías hacer con tu vida.

programas del corazón, me hablaba de Belén Esteban y de su hija, de la Pantoja... El
profesor nos pide que hagamos un cómic
sobre una anécdota cotidiana nuestra. Se
me ocurre hacerlo sobre ella, imaginando
un día de su cotidianidad en soledad. Lo
titulé “Estamos todas bien” y a la gente le
gustó, mucho pero aquello se quedó ahí.

Muchos años después empiezo a cuestionar mi rol como mujer. Parecía que como
generación ya estaba todo resuelto, pero
ciertas experiencias empezaban a acumularse y no todo estaba tan bien como creíamos. Entonces vuelvo la mirada hacia las
generaciones anteriores, reflexiono sobre
mi madre y retrocedo hasta mis abuelas.
Vuelven las preguntas: ¿Qué hay de ellas
en mí? ¿Qué hay de ellas en la sociedad?

Más tarde, encontré un relato que mi madre había escrito en 1986 sobre mi abuela
Herminia (su madre): “Tal vez mañana”.
La historia narra un día dentro de la cabeza
de mi abuela por aquella época, cuando las
tareas domésticas y los cuidados de hijos
y nietos la abrumaban porque no podía
con todo. Se me ocurrió completar aquellas ocho páginas de mi abuela Maruja con
otras ocho de mi abuela Herminia inspirada en el relato de mi madre.

De pronto un trabajo de clase en mi último año de Bellas Artes. Acabo de ir a
Alcorcón a ver a mi abuela Maruja. Es la
primera vez que ella vive sola y cada vez
está más mayor. Me impresionó mucho
verla sin poder ir a comprar sola, cocinando a duras penas, limpiando como podía.
Tener una persona ayudándola parecía
inevitable, pero ella se resistía. La vi muy
triste. Mi abuela, que nunca había visto los

Sentí la necesidad de comprenderlas, de
situarlas en su contexto histórico. Tuve
que hilar las dos historias, pero necesitaba
muchas más páginas, tantas que de repente
aquello se convirtió en una novela gráfica. Quizás explorando la vida de mis dos
abuelas podía intentar resolver algunas de
las preguntas que me había estado planteando todos estos años.
Ana Penyas
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Kino i Lion, 2 mesos, comuns europeus
Adopció conjunta
“Busquem una família on créixer junts i omplir d’alegria la llar on
anem, vols compartir la vostra vida amb nosaltres?
Per a conéixer-nos mana’ns un WhatsApp al 616 910 398”
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car els mars en vaixells pirates, construir
torres, caçar dracs o conduir cotxes de
carreres.
Els joguets sexistes reprodueixen l’estereotip de societat patriarcal i masclista, en la
qual la dona neteja i cuida dels bebès limitant el seu potencial per a abastar altres
accions, mentre que l’home construeix,
inventa i crea, allunyat de les tasques de la
llar. Una sèrie de valors sexistes que irremeiablement influiran en les relacions de
gènere quan siguen adults.

Un joguet anomenat
estereotip
S’acosta el Nadal, eixa època meravellosa
de l’any on moltes mares i pares ens tornem bojos i boges intentant no deixarnos arrossegar pel monstre consumista
que envaeix les nostres llars. I sabem que
quasi és Nadal precisament per la sobreexposició que patim i sobretot pateixen
les nostres filles, al bombardeig publicitari
televisiu o als catàlegs que abarroten les
nostres bústies amb imatges que reforcen
els estereotips de gènere.
Xiquetes en un món de color rosa on
predominen accions relacionades amb la
llar, les cures, maquillar-se o pintar-se les
ungles. Mentre els xiquets en un univers
blau es dediquen a cercar aventures, sol-

Les persones assumim els estereotips de
gènere pràcticament com una cosa natural, com el que ha de ser una dona i el
que ha de ser un home, però no podem
oblidar que l’estereotip conté desigualtat
social. I és que vivim immersos en una
cultura que amb els anys es transformarà
en violència.
Podríem pensar que estem exagerant i
que, en qualsevol cas, les dones estan millor representades ara que abans, no obstant això, vivim, ens relacionem i pensem
en nosaltres, sobre el llegat d’una forma
de mirar a les dones, i també als homes,
que ens converteix en mers subjectes. És
una forma de mirar que, fins i tot si no
estem d’acord amb ella, forma part de les
pautes de socialització patriarcals en les
quals hem crescut.
És la publicitat una eina clau en la perpetuació dels estereotips sexistes? Per descomptat que ho és. En publicitat, la feminitat ha aparegut associada no solament a

com apareix el cos femení sinó que aquest
cos s’ha construït com a objecte per a ser
mirat. Imatges que influeixen en la construcció de la nostra pròpia identitat. I és
que fan falta un altre tipus de referents
que reflectisquen altres valors perquè les
dones deixem de ser considerades només
cossos o coses que poden ser mirades o
posseïdes.
No podem oblidar que la publicitat és un
mecanisme ideològic al servei d’un model
de societat basat en el mercat i el consum.
La publicitat dirigida al públic infantil
mostra a les dones al servei dels altres,
amb professions inferiors i generalment
subordinades, i als homes en rols de poder, competitius i forts. És per tant, còmplice del manteniment d’aquests estereotips que generen desigualtat entre homes i
dones des de xiquets.
Si bé és cert que cada vegada hi ha més
marques que intenten fer un esforç per
oferir una imatge neutral de joguets amb
una publicitat menys sexista, i que els rols
de gènere no estan tan marcats en moltes famílies, any rere any, la majoria de
joguets mantenen els estereotips que segreguen a xiquets i xiquetes en universos
paral·lels amb rols socials ben diferenciats
atribuïts a un sexe o un altre. I encara que
semble que exagere, sols cal que obriu els
catàlegs de joguets o mireu els anuncis de
la televisió. Vivim condicionades des que
naixem i sembla, que a hores d’ara, les coses no han canviat per a nosaltres.
Alba Pascual Benlloch
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El llit del Túria es va desbordar a causa
de les excessives pluges, arrasant estructures tan conegudes com el Pont
de Fusta i inundant el barri del Carme
entre molts altres. Els relats semblen
coincidir que va ser l’endemà quan
la catàstrofe va arremetre més abruptament en Benimaclet, omplint-se els
carrers d’ingents quantitats d’aigua que
amb gran celeritat arrasaven tot al seu
pas, creant ones i impossibilitant tota
comunicació entre els veïns.

La Riuada de 1957
60 anys des d’aquesta tragèdia
Hi ha episodis històrics que queden
gravats en la memòria col·lectiva per
sempre i la gran riuada del 14 d’octubre de 1957 n’és un d’ells. Molts no
se’n recordaran, especialment els més
joves, però aquella riuada va afectar
durament al barri de Benimaclet. Els
nostres veïns més majors expliquen
que la nit anterior, les ràdios i el boca-orella havien difós la terrible possibilitat d’una riuada, per això bona
part dels veïns van decidir fer guàrdies
nocturnes amb l’objectiu de no veure’s
sorpresos per l’aigua.

La riuada va arrasar els horts, els corrals,
les conilleres particulars i tot tipus
d’elements bàsics per a l’economia familiar, a més d’inundar les grans hortes, principal recurs econòmic per als
veïns del barri i de la resta de pobles
adjacents. El nivell de l’aigua va augmentar tant que les famílies es van haver de situar en els terrats i pisos superiors, donant-se casos en els quals van
haver de lligar els xiquets amb cordes
perquè el fort corrent no se’ls emportés.
Els seus efectes no solament es van notar en l’àmbit econòmic, també va ser
una vivència terrible, encara més per
als xiquets, “semblava que s’acabava el
món”. Aquests van haver de passar la
nit al costat dels seus pares en els terrats
dels seus habitatges, a la intempèrie,
contemplant com l’aigua arrossegava
camionetes ara flotants, junt animals

i tot tipus de mobiliari. Fins i tot es
parla d’improvisades i deficients embarcacions per a facilitar el trasllat i les
comunicacions, tal com es va donar en
el barri del Cabanyal -això sí, amb autèntiques embarcacions-.
En bona mesura, la falta de clavegueram i de mitjans -focalitzats sobretot
en el barri del Carme- van fer que els
mateixos veïns s’encarregaren de les
tasques de neteja i rehabilitació, les
quals van durar diversos dies, encara
que sí que és cert que alguns militars
van participar en el treball de rescat.
Les compensacions econòmiques van
ser irrisòries i no van ajudar a pal·liar
la catàstrofe econòmica, deixant a centenars de famílies sense recursos econòmics i sense casa o mobiliari.
L’octubre de 2017 es va complir 60
anys d’aquesta tragèdia de la qual encara queden petjades. Els interessats i curiosos amb només desplaçar-se a l’antic
edifici de Tabacalera, ara convertit en
un local de l’Ajuntament, trobaran una
marca del nivell que va aconseguir l’aigua, sent una petjada inesborrable de
la catàstrofe que va assolar a la ciutat
de València i que va deixar almenys
81 morts i incomptables pèrdues materials.
text: Miguel Asensio Gómez
Doctorant en Història Contemporània
foto: Amparo Giner
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qualsevol persona siga capaç de fabricar-se
una amb tota la informació que hi ha compartida a la xarxa i sense invertir massa diners en ella. També ha sigut revolucionària
la tècnica de fabricació, que ens permet fer
un univers infinit de peces i objectes.
Hem passat de tindre una dependència
total als objectes predefinits i als recanvis estàndards que ens oferien les grans
empreses de fabricació, a tindre llibertat
total per poder fabricar l’objecte que necessitem, amb la forma i geometria que
realment desitgem, pensant en el què i en
el com. Aquesta màquina ens ha permés
inclús fabricar peces de recanvi d’objectes
antics que ja no es fabricaven, per tant, recuperant objectes que havien deixat de ser
funcionals.

La impressora 3D
Ferramentes de fabricació digital
A aquesta edició del Benimaclet Entra i a
les dues següents anem a veure cadascuna
de les tres màquines de fabricació digital
que constitueixen els tres eixos principals
dels espais com el Laboratorio de Fabricación o Makerspaces arreu del món, la impressora 3D, el tall làser i el fresat CNC.
La primera màquina de la qual anem a parlar és la impressora 3D. Aquesta ha sigut
una màquina que s’ha donat a conéixer
gràcies als mitjans de comunicació, però
sobretot gràcies a la gran comunitat de
persones que han estat desenvolupant
aquestes màquines de forma oberta i
lliure (vegeu: RepRap), de tal forma que

El control numèric (CNC) és la clau
d’aquestes màquines, açò vol dir que és un
ordinador qui mou la màquina de forma
molt precisa, però no tot és automàtic. Nosaltres hem de fer i pensar el model 3D, o
descarregar-ho fet per altra persona. Açò és
com la fotografia, abans d’imprimir-la en
paper cal disparar-la. El 3D s’ha de convertir en un codi que la màquina entenga,
aquest codi s’anomena GCode, és una llista de coordinades per indicar a la impressora on s’ha de moure i posar plàstic per reproduir el model que hem fet prèviament.
El plàstic passa a través d’una punta metàl·lica que es calfa fins al punt de fusió,
per tal que el plàstic que la impressora va
dipositant es pegue amb el plàstic que hi
havia abans, creant així la figura tridimensional.

Aquesta tecnologia sembla difícil a primera vista, però és molt accessible, hi ha un
muntó de programes gratuïts de modelatge 3D (com el Tinkercad o el Blender),
programes per preparar el GCode (com
el Cura) i de control de la impressora 3D
(com el Pronterface). Tot el que necessitem, junt amb una impressora 3D per poder fabricar les peces i objectes que vulgues.

Podem fabricar principalment peces de
plàstic biodegradable d’una grandària xicoteta-mitjana amb suficient qualitat per
a poder usar-les diàriament. La varietat
de coses que es poden fabricar és il·limitada. Es poden fabricar peces de recanvi recuperant objectes com ja hem comentat, peces personalitzades i úniques,
ja que la fabricació i modificació de formes són prou ràpides i no cal realitzar un
procés molt costós per fabricar-les i també
objectes originals i amb geometries diferents gràcies a la deposició de plàstic, ja
que aquest és l’únic mètode de fabricació
que ens permet fer estructures internes.
Les impressores 3D ja han fabricat pròtesis, màquines com les mateixes impressores 3D, jocs, qualsevol classe d’objecte
decoratiu, robots, drons, accessoris de tot
tipus per a altres aparells, joies, models per
a l’ensenyança com a parts del cos humà o
recanvis de peces trencades. En definitiva,
prototips de tots els tipus, que en la majoria de casos es poden usar com a objecte
final i funcional.
Segur que tens la teua pròpia idea per
imprimir en 3D i fabricar-la tu mateix!
Laboratorio de Fabricación
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Tallers del natural

La representació de la figura humana
És una proposta de taller per a dibuix-pintura del natural (model viu) en Espacio Periférico. Els tallers del natural naixen amb
la voluntat d’oferir als professionals i estudiants del sector de les arts-visuals un espai
de treball i aprenentatge ampli, còmode i
pràctic, posant a la seua disposició models
vius per a treballar en els seus propis projectes o practicar l’estudi de la representació de la figura humana.
El taller va a càrrec d’Àlex Seguí, artista
plàstic i educador, y es desenvolupa en
dues modalitats: lliure o tutelada. Entenem el taller com un espai d’aprenentatge
però també com una manera de compartir
impressions, projectes i inquietuds relacionades amb les arts plàstiques, l’estètica i la
cultura contemporànies.

Espacio Periférico és un taller-coworking
professional amb vocació horitzontal i
oberta, situat a la zona de Benimaclet, horta de Vera, concretament al camí de Farinós. Els seus residents són professionals
del sector de les Belles Arts i de la música.
Treballem tant en projectes individuals
com col·lectivament i programem de manera intermitent tallers i activitats emmarcades en les especialitats a les quals ens dediquem: pintura, escenografia, escultura,
stop-motion, dibuix, disseny i música. Els
nostres integrants actuals són agents actius
residents al barri de Benimaclet i amb un
perfil sensible a les dinàmiques culturals
que es generen al barri.
Pots contactar amb nosaltres en
facebook / EspacioPerifericoBenimaclet
seguialexandre@gmail.com
680 156 327

Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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que s’improvisa a través d’un sistema
de senyals, passos i formacions, conegut
com a ATS@: American Tribal Style.
Fat Chance es refereix a una broma de les
ballarines que es negaven a ser vistes com
a objecte sexual: fat chance you can have a
private show (en la vida aconseguiràs que
et faça un xou en privat). Avui dia, aquest
estil està expandit per tot el món i es pot
improvisar amb qualsevol ballarina que
conega el format sense necessitat de pactar anteriorment.

Benimaclet balla tribal
Dels Estats Units a La Pina Submarina

Que és la dansa tribal?
La dansa tribal va sorgir als Estats Units
a la fi dels anys 60 inspirada en danses i
indumentària ètnica del folklore àrab, beduí, turc, zíngar, hindú i flamenc. Jamila
Salimpour va ser la primera a crear un vocabulari de moviments, seguida de la seua
alumna Masha Archer que va tractar d’eliminar l’estigma sexista de la dansa oriental i també desenvolupar aquesta dansa
donant protagonisme al grup.
L’any 1987, Carolena Nericcio, alumna
de Masha, funda Fat Chance Belly Dance, un estil més definit de dansa grupal

És una dansa impactant amb vestuari recarregat i colorit amb complements ètnics
afganesos, hindús, turcmans... una dansa
que fomenta la complicitat, el respecte i la
unitat del grup. Des de dins s’experimenta com un divertit joc on instantàniament
encaixes els passos dins de la música mentre estàs alerta en la comunicació amb les
companyes.
A la fi dels 90, Jill Parker crea el primer
grup de tribal fusió, alleugereix el vestuari,
comença a crear coreografies i a introduir
nous moviments. Més tard, Rachel Brice
balla els primers balls individuals de tribal
fusió i fa popular la dansa tribal a tot el
món pel seu gran rigor en la tècnica dels
aïllaments i el control muscular. D’allí i
fins avui s’han desenvolupat fusions amb
danses i estètiques occidentals molt diverses, creant estils com urban fusion, dark,
vintage, folk, gipsy, contemporani, etc.
Avui dia, el tribal fusió és una dansa que
segueix creixent i cada ballarina modela el

seu propi estil segons la seua formació i les
seues tendències.
Dansa tribal en Benimaclet
En el barri de Benimaclet pots aprendre
aquesta dansa en La Pina Submarina,
que ofereix un ampli ventall d’estils i horaris a preus assequibles, des de l’ATS@
al tribal fusió d’estil vintage, urbà, folk,
entrenament tribal, tribal jam@, tallers
mensuals de cabaret tribal, formació
professional, entre altres, de la mà de
Doriana Rossi, una de les veteranes de
dansa tribal a València, amb més de 10
anys d’experiència en l’ensenyament
d’aquesta dansa. Per a aprofundir en
dansa urbana enguany comptem també
amb les classes de popping i streetdance
amb Angel Carretero.
La Pina Submarina ofereix haflas, actuacions, esdeveniments i festivals de dansa
tribal, actualment organitza “Tribal Trip,
teló obert”, una oportunitat per a les
alumnes i professionals que vulguen actuar (obert a qui vulga). També porta a
Mat Jacob, mítica ballarina canadenca de
tribal fusió que impartirà tallers i ballarà
en La Pina Submarina el 3 i 4 de febrer.
Curiosos d’aquesta dansa, els dies dijous
14 i divendres 15 de desembre hi haurà
classes obertes d’iniciació de tribal fusió
i ATS@.
Equip La Pina Submarina
Pots contactar amb nosaltres en
lapinasubmarina.com
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Dilluns

19:30

Flamenco Iniciación

Rocío Giner

29€/mes

8:30

Ashtanga yoga

Centre Mompó

45€/mes

20:25

Hatha yoga

Centre Mompó

45€/mes

9:00

Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com

Polideportivo Beni

35€/mes

20:30

Ritmos latinos

Rocío Giner

29€/mes

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

20:30

Flamenco iniciación-medio

Rocío Giner

29€/mes

10:00

Club Tejedores

entre Agujas y Ganchillos

25€/mes

20:30

Kundalini yoga

centre Mompó

45€/mes

10:30

Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni

40€/mes

20:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

-

20:30

Teatro de improvisación

La Pina submarina

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

14:30

Yoga

Asociación Samadhi

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

15:30

Pilates

Rocío Giner

29€/mes

9:30

Qigong | shenyivalencia@gmail.com

Polideportivo Beni

40€/mes

Asociación Samadhi

40€/mes

Dimarts

25€/mes

16:00

Pilates

Centre Mompó

9:30

Yoga dinámico

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

10:00

Xingyi bagua (Kung fu) | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni

35€/mes

16:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

10:00

Flamenco iniciación II

Rocío Giner

29€/mes

16:30

Castañuelas

Rocío Giner

29€/mes

10:00

Pilates

Rocío Giner

29€/mes

16:30

Guitarra flamenca Iniciación

Rocío Giner

32€/mes

10:30

Pilates para embarazadas

A Contar Mentiras

17:00

Club Tejedores

entre Agujas y Ganchillos

25€/mes

10:30

taller de grabado y estampación

Escuela Meme

17:00

Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni

40€/mes

11:00

Sevillanas Medio

Rocío Giner

17:00

Pilates terapéutico

Centre Mompó

45€/mes

11:00

Pilates

Asociación Samadhi

17:15

Yoga

La Pina submarina

30€/mes

11:30

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

17:30

Flamenco y sevillanas 6-9 años

Rocío Giner

29€/mes

11:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:30

Pre-Danza II 5 a 6 años

Rocío Giner

29€/mes

12:00

Flamenco Iniciación

Rocío Giner

17:30

Yoga para peques

Asociación Samadhi

12:15

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

18:00

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

16:50

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:30

Sevillanas Iniciación

Rocío Giner

29€/mes

17:00

Pilates para embarazadas

Centre Mompó

45€/mes

18:30

Flamenco Iniciación

Rocío Giner

29€/mes

17:30

Urban Dance Infantil II 8-12 años

Rocío Giner

29€/mes

18:30

Teatro de improvisación

La Pina submarina

40€/mes

17:30

Pre-Danza I 3 a 4 años

Rocío Giner

29€/mes

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

17:30

Pilates

Asociación Samadhi

19:00

Hatha yoga

Centre Mompó

45€/mes

18:00

Hatha yoga

Centre Mompó

19:00

Taichi- Chi kung

Asociación Samadhi

18:00

Music Together

La Pina submarina

19:15

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:30

Flamenco Medio Jóvenes -18

Rocío Giner

29€/mes

19:30

Sevillanas Medio

Rocío Giner

29€/mes

18:30

Urban dance Medio Jóvenes +13

Rocío Giner

29€/mes

40€
29€/mes
29€/mes
-

45€/mes
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19:00

capoeira angola

CSOA L'Horta

19:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

16:30

Danza de los Sentidos

Asociación Samadhi

17:00

Club Tejedores

19:00

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

entre Agujas y Ganchillos

17:00

Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

40€/mes

17:00

Pilates terapéutico

Centre Mompó

19:30

Sevillanas Medio

45€/mes

Rocío Giner

29€/mes

17:00

Sintonía de colores

La Pina submarina

19:30

25€/més

Flamenco Medio

Rocío Giner

29€/mes

17:30

Guitarra iniciación

Rocío Giner

29€/mes

19:30

Sevillanas

La Pina submarina

17:30

Flamenco y sevillanas 8-12 años

Rocío Giner

29€/mes

20:20

Hatha yoga

Centre Mompó

45€/mes

18:00

Mindfulness grupo regular

Centre Mompó

30€/mes

20:30

Flamenco Iniciación II

Rocío Giner

29€/mes

18:30

Teatro Musical 6-12 años

Rocío Giner

29€/mes

20:30

Sevillanas Medio II

Rocío Giner

29€/mes

18:30

Flamenco Iniciación

Rocío Giner

29€/mes

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:30

Danza Oriental

Asociación Samadhi

20:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

20:30

danza Tribal clásica (ATS) II

La Pina submarina

30€/mes

19:00

Hatha yoga

Centre Mompó

45€/mes

19:30

Flamenco Iniciación II

Rocío Giner

29€/mes

8:30

Ashtanga yoga

Centre Mompó

45€/mes

19:30

Danza Oriental Iniciación-Medio

Rocío Giner

37€/mes

9:00

Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com

Polideportivo Beni

35€/mes

19:30

Popping

La Pina submarina

30€/mes

9:15

Pilates

A Contar Mentiras

-

20:15

Ashtanga yoga

centre Mompó

30€/mes

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

20:25

Hatha yoga

Centre Mompó

45€/mes

09:45

Pilates (4 horarios diferentes)

Centre Mompó

40€/mes

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

10:00

Club Tejedores

entre Agujas y Ganchillos

25€/mes

20:30

Flamenco iniciación-medio

Rocío Giner

10:00

Yoga embarazadas

Asociación Samadhi

20:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

10:30

Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni

40€/mes

20:30

Tribal Hard

La Pina submarina

25€/mes

10:30

danza Tribal Fusión II

La Pina submarina

25€/mes

21:00

Danza Oriental Iniciación

Rocío Giner

29€/mes

11:35

Costura a la Carta - Reserva tu plaza!!

Esperanzarecicla

12:00

Pilates para mamás y papás con bebés

A Contar Mentiras

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

14:30

Yoga

Asociación Samadhi

9:30

Qigong | shenyivalencia@gmail.com

Polideportivo Beni

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

Asociación Samadhi

15:30

Pilates

Rocío Giner

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

16:30

Guitarra flamenca Iniciados

16:30

Flamenco Iniciación

-

Dimecres

15€
-

25€/mes

-

29€/mes

Dijous

25€/mes

9:30

Yoga dinámico

29€/mes

10:00

Xingyi bagua (Kung fu) | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni

35€/mes

-

10:00

Flamenco iniciación II

Rocío Giner

29€/mes

Rocío Giner

32€/mes

10:00

Pilates

Rocío Giner

29€/mes

Rocío Giner

29€/mes

10:00

Danza Contact

La Pina submarina

25€/més

-
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10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

11:00

Sevillanas Iniciación

Rocío Giner

11:00

Pilates

Asociación Samadhi

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:00

Flamenco Iniciación

Rocío Giner

12:15

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

12:30

Danza Contemporánea

A Contar Mentiras

16:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:00

Pilates para embarazadas

Centre Mompó

17:30

Urban Dance Iniciación 6-9 años

Rocío Giner

17:30

Teatro Musical 3-6 años

Rocío Giner

17:30

Pilates

Asociación Samadhi

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:00

taller de esparto

Escuela Meme

18:00

Hatha yoga

Centre Mompó

18:00

Streetdance

La Pina submarina

18:30

Guitarra iniciación II

18:30
19:00

-

Divendres
9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

9:45

Pilates

Centre Mompó

-

10:00

ChakraMove

Asociación Samadhi

29€/mes

10:30

Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

16:45

Estiramientos de cadenas musculares

Asociación Samadhi

-

17:00

Sanda 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Polideportivo Beni

40€/mes

45€/mes

17:30

Urban dance Infantil II 8-12 años

Rocío Giner

29€/mes

29€/mes

17:30

Bollywood

Rocío Giner

29€/mes

29€/mes

17:40

Danza Contemporánea para non@s

La Pina submarina

29€/mes

40€/mes
40€/mes
-

18:00

Claque para niños (a partir de 5 años)

Satchmo

40€/mes

-

18:30

Urban dance Medio Jóvenes +13

Rocío Giner

29€/mes

-

18:30

Flamenco Iniciación II

Rocío Giner

29€/mes

45€/mes

18:30

taller de escritura creativa

Escuela Meme

30€/més

18:30

taller de poesía

Escuela Meme

Rocío Giner

29€/mes

18:40

danza Tribal clásica (ATS) I

La Pina submarina

Urban Dance Iniciación +13 años

Rocío Giner

29€/mes

19:00

Meditación y yoga tibetano

Asociación Samadhi

Kundalini yoga

Centre Mompó

30€/mes

19:00

Claque iniciación

SATCHMO

40€/mes

19:00

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

19:30

Flamenco Iniciación

Rocío Giner

29€/mes

19:00

Chacra move

La Pina submarina

35€/mes

19:30

Sevillanas Iniciación

Rocío Giner

29€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

19:40

Danza Tribal Vintage

La Pina submarina

25€/mes

19:30

Ritmos latinos/bailes de salón

Rocío Giner

29€/mes

20:30

Flamenco Iniciación

Rocío Giner

29€/mes

19:30

Flamenco Medio

Rocío Giner

29€/mes

20:30

Sevillanas Medio II

Rocío Giner

29€/mes

20:20

Hatha yoga

Centre Mompó

45€/mes

20:30

Contemporáneo

Rocío Giner

29€/mes

9:50

Yoga

La Pina submarina

30€/mes

20:30

Flamenco Medio II

Rocío Giner

29€/mes

10:30

taller de grabado y estampación

Escuela Meme

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

11:00

Swinging together (padres+peques)

SATCHMO

20:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

11:00

Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)

La Pina submarina

25€/mes

20:30

danza Tribal Fusión I

La Pina submarina

12:00

Tribal Jam®

La Pina submarina

25€/mes

23€/mes

20€
15€
30€/mes

Dissabte

40€
-

PLÀNOL 33
Caminito
Carabasser
Carabasseta
Clandestí
El Aprendiz
Glop
Gruseco
La Culona
La Torraeta
Murta
Ochovideos
Shen Yi
Suerte Loca
Vuelta de Tuerca
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Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic!
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà)
EMT 10, 12, 29, 41, 70, 89 i 90

OLID

D
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AV

VALLADOLID

As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet
Llocs culturals
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A Contar Mentiras 32
33
Al-Paladar
3 Archicercle
34
4 AVATI
35
5 La Bufala
36
6 Caixa Fosca
37
7 CIM Benimaclet
38
8 Centre Mompó
39
9 La Comanda
40
10 EnBabia
41
11 Entre agujas y
42
12 ganchillos
43
12 Escuela Meme
44
13 Esperanzarecicla
45
14 Fusionart
AV
15 La Gramola
16 Itamora
17 Kaf Café
18 L. de fabricación
19 London
20 La Ola Fresca
21 La Pentola
22 La Pina Submarina
23 Rocío Giner
24 Rock Island
25 Satchmo Swing
26 As. Samadhi
27 Spirit Benimaclet
28 Tallafocs
29 Teatre Círculo
30 El Terra
31 Tulsa Café
1
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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 6

Divendres 1
finde

Retiro de Yoga y Sonoterapia

20:00

Charla:“Gordofobia”Carmen Godino +"Binomio Mujeril"Expo/F Fusionart

20:30
Dimecres
10Jam Session

Samadhi

Rock Island

170-200€

-

23:00

Fiesta Tanqueray

23:00

“Sorteo” Nº 1€. (Más de 15 artesanías en un solo premio)Fusionart

23:30

VJ: (Clásicos de los 80 y 90)

London

Diumenge 3

"Gala De Magia" Nuevos espectáculos e invitadxs… Fusionart

10:00

Taller de Tribal Cabaret

La Pina Submarina

21:30

María Ruiz Gira presentación Metamorfósis

11:00

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

12:00

2 Copas cava+Berberecho fresco plancha+Poeta en tu mesa La Culona

-

18:00

Ukedada

Teatro Círculo

-

18:00
FRANKENSTEIN. No soy un monstruo
Diumenge 7
Dimarts 5
17:30

Ganchillo para niños

Entre Agujas y Ganchillos

25/20€

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

-

21:00

Degustacion asiática

Tulsa

Kafcafé

10:00

Trobada veïnal per Benimaclet

solar CEIP

10:00

Taller sobre Olis essencials

Samadhi

12:00

Trobada veïnal per Benimaclet

Plaça Benimaclet

12:30

Clandestino

Plaza del Almoina

13:00

Taller de Tribal clásico ATS® iniciación

La Pina Submarina

18:00

FRANKENSTEIN. No soy un monstruo

Teatro Círculo

18:30 11
Dijous

Sesión de Respiración consciente y conectada. Rebirthing Samadhi

19:00

38ª “Feria De Diseño Independiente”

Fusionart

19:00

Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet)

Plaça de Benimaclet

20:00

Teatre d’improvisació de la companyia Impromaclet CIM

20:00

"Tribal trip" (Telón abierto de Danza tribal)

Fusionart

20:00

“Tribal Trip telón abierto” actuación danza tribal

Fusionart

20:00

Aperitiver Candida

Tulsa

20:30

10€

-

10
10€

Clandestí

Ginclub (hasta el cierre)

London

20:00
Frivolidades: deliciosos bocaditos por 1€ con tu bebidaenBabia
Dilluns 8
20:30
Pencil up! Juego de palabras.
Clandestí
21:00

8 piezas de sushi por 3€

Dimarts
9 Ge. Un Spoken World
21:30
Jesus
5€ons.

25/20€

12€

3€

Dimecres 6
20:00

-

1€

Fusionart

21:30

Dissabte 2

-

Tulsa

-

3€

Kafcafé

Dijous 7

Mozart y Beethoven. Vanessa Mendez-violín y Sayuri Kimoto-PianoKafcafé

19:00

Cine-fórum Las maestras de la República

La Rebel

21:00

“Micro Abierto”

Fusionart

19:00

Clase prueba Jazz Steps

Spirit Benimaclet

21:30

The Wasted Garage

Clandestí

20:30

Speak English

La Ola Fresca

5€ umi

7-13 DESEMBRE 37

36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

HOTOT. cía cascai teatre

Teatro Círculo

-

Divendres 8

12:00

XIX Aniversario Suerte Loca

Suerte Loca

18:00

Jam Lindy Hop

Clandestí

20:30

HOTOT. cía cascai teatre

Teatro Círculo

-

Dilluns 11

20:30

Presentacion Libro: La mirada roja

Clandestí

11:00

Masajes por alimentos

Centre Mompó

20:30

Jam Session

Rock Island

-

17:30

Saquito piel y ganchillo

Entre Agujas y Ganchillos

20:30

HOTOT. cía cascai teatre

Teatro Círculo

-

20:00

¿Nos conviene estar bien de la cabeza en un entorno insano? London

21:30

“Kancaneo Teatro”(Improvisación Teatral) Risas aseguradas Fusionart

21:30

Miguel Bregovic presenta " El sentido infalible de Pierre Menard" Kafcafé

20:00

Cocktail Day (hasta 01:30h)

London

23:00

VJ: (Reggae...).

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustacion asiática

Tulsa

21:30

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

Dissabte 9
Clandestino

18:00

"Taller Energético de Danza del Vientre"+Info: 652710208Fusionart

20:00

Espectáculo: "Magia Oriental" Danza del Vientre.

Fusionart

20:00

Aperitiver El Ser Humano

Tulsa

20:30

HOTOT. cía cascai teatre

Teatro Círculo

21:30

"EspectáculO FlamencO" Baile:Eva,Cante:Gato,Toque:ManuelFusionart

21:30

Plata&Plomo&Gon

21:30

Corinina presenta poemrio "La Estratega"

22:00

Concert del grup Nora Pastor Quartet

CIM

23:00

VJ: (Flamenco, Rumba, Rock…).

Fusionart

Plaza del Almoina
10€

Inicio de la formación de quiromasaje en horario de mañanasCentre Mompó

17:30

SWING KIDS (Clase swing peques)

Spirit Benimaclet

17:30

Iniciación a las agujas

Entre Agujas y Ganchillos

18:00

Geschichten & mehr auf Deutsch

La Ola Fresca

Clandestí

20:00

Ginclub (hasta el cierre)

London

kafcafé

20:00

Aprende masaje facial con Carmen Sentir Nature

La Ola Fresca

20:00

Frivolidades: deliciosos bocaditos por 1€ con tu bebidaenBabia

20:30

Tarde juegos de mesa

Clandestí

20.30

Concursong ¿ cuánto sabes de música?

La Gramola

€10

21:00

8 piezas de sushi por 3€

Tulsa

10€

21:30

Músicas del Mundo: Natalie McPears - R&B&Soul Tallafocs

5€
-

-

Diumenge 10
Let’s Brunch!

12:00

2 Copas cava+Berberecho fresco plancha+Poeta en tu mesa La Culona

La Ola Fresca

-

3€

Dimecres 13
10:00

11:00

3€

Dimarts 12

Fusionart

12:30

35€

20€
2€
-

-

3
3€
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38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

21:30

Microabierto poético temático

Kafcafé

22:00

JAM Lindy Hop

Spirit Benimaclet

Dissabte 16
-

Dijous 14

10:00

Ecomalet

Plaça Benimaclet

10:00

Taller de Voz "La Voz del Alma"

Samadhi

40€

10:30

Conejo de ganchillo

Entre Agujas y Ganchillos

18€

11:00

Mostra del llibre i del disc en valencià

CIM

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

17:30

Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico 680175174 Fusionart

7€
10€

17:30

Manoplas de punto

Entre Agujas y Ganchillos

19:30

Cine-fórum: La puerta azul

c/ Murta,55

20:00

Radio Malva 104.9FM+Conciertos+Agenda

Fusionart

20:30

Speak English Christmas Party special

La Ola Fresca

20:30

Clase abierta danza Tribal fusión iniciación

La Pina Submarina

19:00

Concierto Cuencos Meditación Vibracional Energética. Samadhi

20:30

Yo es tu. cía Entera productions

Teatro Círculo

19:00

Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet)

Plaça de Benimaclet

21:30

18€

5€

Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

20.00

Violin SecretsS Hombre orquesta con violin.

La Gramola

21:30

Microabierto a cantautores y poetas

20:00

Aperitiver Maronda

Tulsa

22.30

Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

20:30

Yo es tu. cía Entera productions

Teatro Círculo

21:00

“Noche De Poesía Erótica” Jam Poesía Erótica + Concierto Fusionart

21:30

Concierto: “Pool Jazz" (Jazz Fusión/Hip Hop Erótico) Fusionart

Kafcafé

Divendres 15
18:40

Clase abierta danza Tribal clásica ATS® iniciación

La Pina Submarina

20.00

"Misceláneas" de Cristian Alemañ

La Gramola

20:30

Concierto de Mariannáh "La magia de los bosques" Samadhi

20:30

Jam Session

20:30

Yo es tu. cía Entera productions

21:30

Concierto: "Tena, Raberba & Castan" (Country Blues) Fusionart

21:30

The Smilen Trio

Clandestí

11:00

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

21:30

Coco Gonzalez cantante argentino de rock/blues

Kafcafé

11:30

Taller Sintonía de colores (pintura) desde 3 años

La Pina Submarina

Fusionart

12:00

Concert de Nadal de l’Orquestra Simfònica i el Cor CIM

12:00

2 Copas cava+Berberecho fresco plancha+Poeta en tu mesa La Culona

23:00

VJ: (Electro Blues, Swing...).

21:30

Big Hollers

Clandestí

10€

21:30

Slam de Poesia. Concurso donde el público vota

kafcafé

Rock Island

-

23:00

VJ: (Jazz Fusión/Electro Swing/Balkan).

Fusionart

Teatro Círculo

-

23:00

concierto Cirujía

Rock Island

-

15€

5€
-

-

Diumenge 17
€10
5
10€
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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

12:30

Clandestino en Benimarket

18:00

Concert de Nadal de l’Orquestra Simfònica i el Cor CIM

18:00

Taller de Tambores y Viaje Chamánico

Samadhi

19:00

Jam Danza Contact

La Pina Submarina

20:30

Yo es tu. cía Entera productions

Teatro Círculo

22:00

Plaça Benimaclet
-

Punto Brioche a dos colores

Entre Agujas y Ganchillos

€5

20:00

Cocktail Day (hasta 01:30h)

London

-

20:00

Radio Malva 104.9FM+Conciertos+Agenda

Fusionart

20:30

Speak English

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

kafcafé

21:00

Jam Lindy Hop

Clandestí

21:30

Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

22.30

Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

Dimarts 19
17:30

Mitones de punto

Entre Agujas y Ganchillos

20:00

Cocktail Day (hasta 01:30h)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

kafcafé

21:00

Degustacion asiática

Tulsa

21:30

Noche de Jazz: Duo Jazz guitarra y voz (Toni&Amparo) Tallafocs

-

SWING KIDS (Clase swing peques)

Spirit Benimaclet

17:30

Iniciación al ganchillo

Entre Agujas y Ganchillos

20:00

Ginclub (hasta el cierre)

London

20:30

Pencil up! Juego de palabras.

Clandestí

20.30

Concursong ¿ cuánto sabes de música?

La Gramola

20:30

Teatre del poble para el poble

Teatro Círculo

21:00

8 piezas de sushi por 3€

Tulsa

21:30

The Lighters - Pop-rock acústico

Tallafocs

21:30

Monólogos

kafcafé

15€
-

5€

Divendres 22
3€

Dimecres 20
17:30

Dijous 21
17:30

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

-

Spirit Benimaclet

12€

Dilluns 18
21:30

JAM Lindy Hop

20:00

Ginclub (hasta el cierre)

20:00

"Noche de PayasaS":"La Cía. Manuela Flores"Rosi C Fusionart

20:00

Jam claque+lindy hop: especial navidad

Satchmo

-

20:00

Aperitiver Alberto Montero

Tulsa

20€

20:30

Jam Session

Rock Island

-

20.30

Samadhi time: Sesión de Yoga Nidra

Samadhi

21:30

"Noche de PayasaS":"Ramona la Buscona" Sandra L. Fusionart

21:30

Capa de plastic

Clandestí

-

21:30

Homenaje a Silvio Rodriguez con Ernesto Urra

Kafcafé

3€

22:30

Brindis navideño (Chupito gratis) +VJ: Música Para Bailar Fusionart

3

-

London

5€
5€

Dissabte 23
3

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€
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42 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

19:00

Concert de Nadal de la Banda Simfònica

CIM

19:00

Concierto Cuencos y Gong

Samadhi

19:00

Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet)

Plaça de Benimaclet

20:00

Aperitiver Guru Zakun kin kones

Tulsa

20:30

debate absurdo

London

21:30

Revolution Recess Band

Clandestí

21:30

Ensayo Abierto-The Return- Mono-guitarra y MarceloTrias rhythm Kafcafé

23:00

Concierto Chill Addicts

Rock Island

11€-15€

17:30

Bordado ruso

Entre Agujas y Ganchillos

-

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:30

Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

5€
-

-

Dimarts 26
20:00

Cocktail Day (hasta 01:30h)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustacion asiática

Tulsa

21:30

Noche de Jazz: Gipsy Camarde - Jazz Manouche

Tallafocs

-

SWING KIDS (Clase swing peques)

Spirit Benimaclet

17:30

taller para niños: cestas de trapillo

Entre Agujas y Ganchillos

20:00

Ginclub (hasta el cierre)

London

20:30

Tarde juegos de mesa

Clandestí

21:00

8 piezas de sushi por 3€

Tulsa

21:30

Músicas del Mundo: Art Two - Versiones originales

Tallafocs

21:30

Brassens-manouche. Antonio Selfa y Jorge Riera

Kafcafé

22:00

JAM Lindy Hop

Spirit Benimaclet

22.30

Oldfashioneds. Clásicos del rocksteady y el reggae clásico La Gramola

20€

Divendres 29
20:00

Aperitiver Mireia Vives & Borja Penalba

Tulsa

20:30

Noche de piano clasico con Sayuri

Kafcafé

20:30

Jam Session

Rock Island

21:00

Despedimos el año con “Solana” (Música Folk del Mundo)Fusionart

22:30

Despedimos el año (Chupito gratis) +VJ:Música Para Bailar Fusionart

5€

-

Dissabte 30
3€

Dimecres 27
17:30

Dijous 28

15€
-

3€

-

12:00

Tribal Jam® con música en directo

La Pina Submarina

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

20:00

Aperitiver Ona Nja

Tulsa

21:30

Flamenco. El potri en cante y Juanjose Amador en guitarra Kafcafé

€8
15€
5€

Diumenge 31
23:00

Fiesta de Nochevieja

London

-

23:00

Concierto

Rock Island

-

44 LLOCS

A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
669 514 173
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.
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Al-Paladar

Taverna i take away
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
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.

Archicercle
Estudi creatiu

C/ Utiel, 6
Dl-Dv 9-14h 16-19h
649 999 854
archicercle@archicercle.com
archicercle.com
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 carrer, creant comboi amb estudiants i professionals. Llapis, regles, màquines làser,
ordinadors i taules plenes de dibuixos. En
Archicercle controlen tot el procés creatiu, 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.

AVATI

Teràpia, orientació i educació
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
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.
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La Bufala

Restaurant napolità
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dm-Dv 19-00h Ds-Dg 12-16h 19-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet
La Bufala és més que un restaurant, més
que una pizzeria, és un lloc que et transporta a una altra part del món. En el mediterrani conviuen moltes cultures, molts
sabors i olors.
En entrar ací viatgem a Nàpols, lloc que
va veure nàixer a la pizza i a Ernesto, el
seu cuiner. De totes les pizzes, ell prefereix
la clàssica, la genuïna, la pizza Margarita;
amb la mozzarella de búfala, la tomaca de
les faldes del Vesuvi i la coronació de fulls
d’alfàbega.
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Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

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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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.

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!

EnBabia

Café i pauses
C/ Reverend Rafael Tramoyeres, 6
Dm-Dx-Dg 19-1h Dj 19-2h
Dv-Ds 19.30-2.30h
650 67 42 00
facebook / Patito Pablo Cárdenas
Una dècada al capdavant d’una proposta 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.
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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.
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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...

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.
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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.

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.
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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 Pentola

Osteria - Pasta fresca
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La Pina Submarina
Espai creatiu

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

C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra
Dl-Dv 10:30-14 17:30-20:30 Ds 10:30-14
697 84 61 53
facebook / La-Pina-Submarina
lapinasubmarina.com

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 tradicional 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, tallarins, 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!

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.

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.
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Rock Island
Café-bar

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dm-Dg 18-1:30h
96 133 80 07
facebook / RockIslandMusicBar
Tot està preparat. Les butaques i les cadires
cadascuna al seu lloc i una llum
suau inunda tot l’espai. De sobte, un
grup de músics puja a un escenari quasi
improvisat. I després, el silenci. La música comença a 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
C/ Albocàsser, 33
Dl-Dv 18-22h Ds 10-13h
670 013 343 - 626 362 404
facebook / satchmo
swingvalencia.es
Satchmo és el tribut de tres joves al mestre
de la trompeta, al referent del jazz, al gran
Louis Armstrong. Un homenatge a la música swing i als anys 20, on aprendre Lindy
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest
serà un lloc per fer comboi, un espai cultural per als veïns. Una família amant de
la nostàlgia que ens conviden a la immersió 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.

Samadhi

Associació de salut integral

Spirit Benimaclet
Escola de Swing

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

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

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.

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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Tallafocs

Espai gastronòmic
C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-16 i 20.45-00h
96 193 13 39
facebook / tallafocsgastrobar
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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Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 23
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.

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.

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.
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