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Hola!
Tens entre les teues mans el 36é 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.
benimacletentra.org - 646 25 89 92
info@benimacletentra.org
benimaclet.entra
benimacletentra
Benimaclet és un barri on gaudir de
l’oci també és respectar el descans
dels veïns, les veïnes i l’espai públic.
Descans i oci poden conviure.
Gràcies a tots!
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Belén Segarra
Portada del número de juny
belensegarra.com
instagram / @belensegarra

Què t’agrada dibuixar? La meua obra
és una barreja entre l’estupidesa humana
(per exemple com ens obsessionen coses
tan mediocres com a què algú tinga el
doble check al mòbil i no ens haja contestat) contrastada amb la natura que és un
tema que m’interessa per la seua puresa.
També misteris d’algunes construccions
de la història com els moais o les piràmides, la botànica, la vida extraterrestre, la
proporció àuria, el manuscrit Voynich, el
folklore popular... podria no acabar en la
quantitat de coses (moltes voltes freaks)
que m’apassionen.
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En el teu treball, les protagonistes absolutes són quasi sempre dones, per quin
motiu? Les dones són importants en la
meua vida, m’agrada sentir-les a prop i em
pareix vital que hi haja sororitat. M’agrada la força que tenen. Feminitat no és fragilitat, i em sembla un tema preciós amb
el qual treballar. Preferisc centrar-me en
això que en la part negativa, en estar cansades de no tindre les mateixes condicions
d’igualtat que els homes. Crec que està
sent un moment bonic d’agermanament.
No estem enfrontades, no som dèbils, no
“estamos calladitas más guapas”. Estem
construint alguna cosa important i ser
dona en aquest món per a mi, implica ser
conseqüent amb aquesta causa.

Feminitat no és fragilitat. No estem enfrontades, no som dèbils,
no estamos calladitas más guapas

Vares pintar un lleopard rosa al carrer Na
Jordana, què pots contar-nos d’aquest
treball? El treball és per al programa
“Una habitació pròpia” d’À Punt on artistes interpreten de manera gràfica una
novel·la. La meua obra sorgia a partir
d’un llibre on, justament, la protagonista s’enfronta a les vicissituds de ser dona
en ple franquisme. La meua intenció va
ser interpretar a la protagonista (i a totes
nosaltres) com un animal supervivent i
alliberar-la de la càrrega de deessa-dimoni
que ens acompanya.

fa riure però potser a una dona jove que
va a l’institut (o a una dona de l’edat que
siga que no veu les coses com jo) la pot
condicionar a fer o desfer, la pot marcar i
la pot ferir profundament.

Poc després, el mural va sofrir una
agressió, canviant el teu cognom, “Segarra”, per “Soguarra”. A continuació,
vares rebre milers de missatges de suport, creant-se el hashtag #soguarrassomostodas. Com vares rebre aquesta
agressió? Com vaig contar a les xarxes
socials, a mi, a escala personal, no em va
afectar. Tinc un humor molt àcid i inclús
em va semblar enginyós, però a escala
global sí que em preocupa i per això ho
vaig fer visible. Em preocupa tindre la
certesa de què si el nom haguera sigut el
d’un home, no s’haguera fet la “gràcia”.
Em preocupa que de vegades se m’oblide
a mi mateixa com està el món, només perquè jo em relacione amb gent en “el cap al
lloc” i quan és així, penses que no és possible que algunes coses continuen passant.
I em preocupa també que, deixem les coses igual a les generacions vinents.

Després del que ha succeït,
“guarra” significa ser una dona
independent i lliure o pitjor
encara, ser una dona i prou

Pense (potser dins del meu optimisme)
que no va ser més que un xaval/a de
l’institut d’enfront on es troba el mural,
però no sé si açò ho fa més o menys greu.
Són persones joves i sembla que apleguen
igual de podrides... A mi el “soguarra” em

A les xarxes vaig trobar-me amb una reacció que no m’esperava i va ser realment
bonic. Va sortir la sororitat de la qual et
parlava abans, això principalment. I després la certesa que també els homes estan
amb nosaltres fent força en aquesta revolució.

Després del que ha succeït, què significa
per a tu la paraula “guarra”? La paraula
guarra és ser una dona independent i lliure o pitjor encara, ser una dona i prou.
M’avorreix moltíssim el menyspreu, siga
cap a qui siga.
Parla’ns de la portada per a Benimaclet
Entra. La portada per a mi és un “estima i, sobretot, deixa estimar com cadascú
vulga fer-ho”. “Sigues i deixa ser com a
cadascú li done la real gana”. Em passa un
poc com em va passar al mural, a voltes
pel cercle de persones que m’envolta se
m’oblida que el món continua sent realment ridícul i és esgotador trobar-se amb
la falta de respecte per algunes coses evidents. Estimem-nos i respectem-nos. No
hi ha res millor després d’això.
Entrevista per Manuel P. Bernat

L’entrevista completa a la nostra web
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La realitat és que els éssers
humans som sexuals i posar
etiquetes, de vegades, és
també una forma de control
social en la nostra sexualitat
capacitat de sentir. La realitat és que els éssers humans som sexuals i posar etiquetes,
de vegades, és també una forma de control social en la nostra sexualitat.

El principi de l’ordre

El patriarcat és un orde de poder i
condiciona les nostres vides
Quan era xicoteta em van ensenyar que
existia una única manera de viure i entendre la sexualitat i l’amor, a través de la concepció heteronormativa de la monogàmia
i per descomptat de l’heterosexualitat. La
imposició de l’heterosexualitat normativa a l’hora de tindre pràctiques sexuals
ha marcat els nostres cossos i la manera de
construir les nostres relacions. El sexe, sens
dubte, està molt vinculat amb la cultura
que és la que ens condiciona, la que fa que
vegem de determinada manera les nostres
relacions i la nostra manera de viure-les.
L’elecció de l’orientació sexual es va
construint gradualment, perquè, real-

ment, les orientacions són fluides. Jo vaig
créixer sent, o almenys això vaig pensar,
heterosexual. La primera vegada que vaig
estar amb una dona vaig pensar que era
una qüestió d’experimentació, igual que la
segona vegada o que la tercera.
Fins hui em costa denominar-me bisexual
o parlar de bisexualitat, ja que al llarg de la
meua vida he estat amb més hòmens que
dones, encara que em senta atreta pels dos
sexes. Entenc que és necessari que les coses
es criden pel seu nom, encara que jo sempre he parlat d’emocions. I és que per a mi,
no és una qüestió de percentatges sinó de

La imposició de l’heterosexualitat normativa a l’hora de
tindre pràctiques sexuals ha
marcat els nostres cossos

Existeixen una multiplicitat d’identitats
de gènere, però també hi ha una realitat
plural de sexualitats. El binarisme de gènere home/dona és una construcció social, una construcció occidental i inclús
recent en la història de la humanitat.
De fet, les tribus indígenes d’Amèrica del
Nord no discriminaven per diversitat sexual. Es reconeixia inclús que aquestes persones tenien dos esperits i fins van arribar
a distingir cinc gèneres. Tot va acabar amb
la colonització i les seues categories rígides
d’un esperit únic segons l’ideal cristià.
La influència religiosa occidental va generar molts prejuís contra aquesta forma
de diversitat de gènere, la qual cosa va
obligar a prendre una de les dues opcions
forçades o a amagar-se per a protegir la
teua vida. Quelcom que coneixem bé fins
hui en dia.
Com assenyala Judith Butler en El gènere
en disputa: “Considerar que les categories
fundacionals del sexe, el gènere i el desig
són efectes d’una formació específica del
poder, requereix una forma de qüestionament crític que es nega a buscar els orígens

del gènere, la veritat interna del desig femení, una identitat sexual verdadera que la
repressió ha mantingut soterrada. I és que
la labor d’aquest qüestionament és centrar
-i descentrar- eixes institucions definitòries: el falogocentrisme i l’heterosexualitat obligatòria”.
El gènere defineix tant la feminitat com
la masculinitat, i ho fa afirmant estereotips. És, per tant, un concepte que es refereix a la relació entre subjectes que són categoritzats segons el binomi masculí/femení.
Per a superar el binomi i tots els binomis
en general, potser cal llevar-los el poder
que tenen per a anomenar-se i intentar superar-los si entenem aquests termes com a
extrems d’un continu i no com a contraris.

Les tribus indígenes d’Amèrica del Nord no discriminaven
per diversitat sexual. Es
reconeixia que tenien dos
esperits i fins van arribar a
distingir cinc gèneres
Com deia una professora meua al màster,
la norma de gènere, amb els seus estereotips cau sobretot tipus de subjectes, siguen
masculins, femenins, heterosexuals, homosexuals, intersexuals, asexuals, trans, queer,
etc. És a dir, el patriarcat es construeix
per a totes i tots i és un orde de poder,
que comença amb un ordenament en masculí-home-heterosexual o femení-dona-heterosexual, i no és més que el principi que
ordena i condiciona a poc a poc totes les
nostres vides.
Alba Pascual Benlloch

8

FENT FEMINISMES

9
Revisem la història, des
d’una mirada bollofeminista,
posant el focus en les èpoques més reivindicatives
divorci o la derogació de la Llei de Perillositat Social. Confluiran, així mateix, en
altres espais de lluita política com l’antipsiquiatria; la defensa de l’Estatut d’Autonomia o l’antimilitarisme.

Els afectes i les cures són
revolucionàries, i la ploma
és sexy!

Revisió del passat recent lèsbic-feminista
com a inspiració política
El 16 de juny està convocada la Manifestació de l’Orgull LGTBI, pel Col·lectiu
Lambda, que com l’any passat eixirà de la
Porta de la Mar. Sens dubte, serem moltes
persones les que ens manifestarem, i moltes
altres les que ens miraran des de les voreres.
Aquesta manifestació ha passat a formar
part de l’agenda de la ciutat, com un acte
més festiu que polític, per això és interessant revisar la història, des d’una mirada bollofeminista, posant el focus en les
èpoques en què aquestes manifestacions

tenien un caire més reivindicatiu i el capitalisme rosa no comptava amb tant de
protagonisme.
Convide a treure de l’oblit l’activisme
dels anys 70-80 que va ocupar la ciutat,
sense armaris i amb la ploma per bandera,
quan encara estava prohibit per la Llei de
Perillositat Social.
En els anys 70 sorgeixen nombrosos grups
feministes i d’alliberament sexual. Malgrat
que entre tots dos moviments hi haurà
tensions, també es generaran aliances que
seran clau en temes, com la despenalització
de l’avortament; l’aprovació de la llei del

Serem moltes persones les que
ens manifestarem, i moltes
altres les que ens miraran des
de les voreres

L’any 1976 amb la celebració del I Congrés
Internacional de Marginació Social (Burjassot) naix el FAH-PV (Front d’Alliberament Homosexual del País Valencià) que
compta amb un col·lectiu autònom de lesbianes, molt crític amb el masclisme dins
del moviment. El 1978 el Front desapareix
i es crea el MAS-PV (Moviment d’Alliberament Sexual del País Valencià) qui convocarà la 1a Manifestació de l’Orgull Gai a
València en juny de 1979, amb el suport
de l’organització feminista Assemblea de
Dones de València, així com de sindicats i
grups ecologistes.
Aquell any es funda La Picola, un col·lectiu de feministes lesbianes radicals i un
espai d’apoderament, sororitat i llibertat,
basat en les cures mútues i l’alliberament
sexual. Els eixos de les seues accions polítiques estaran enfocades en la visibilitat
lèsbica, la denúncia de la pornografia, el
qüestionament de la família, el matrimoni
o la monogàmia. Per a elles no hi haurà
cap agressió sense resposta i tot allò personal serà polític. Mantindran tensions
polítiques amb les feministes de la igualtat, les de la doble militància i amb els gais
dels moviments d’alliberament sexual per

considerar que reproduïen el sistema patriarcal.
En 1980, el MAS-PV passa a denominar-se
MAG-PV (Moviment d’Alliberament Gai
del País Valencià). També compta amb
un col·lectiu autònom de lesbianes, crític,
també, amb el masclisme que detecta dins
del moviment i dels locals d’ambient. Organitza, a València, la II Trobada de Lesbianes de l’Estat espanyol, aquell mateix any.

Les aportacions de les lesbianes que van lluitar en els anys
70, no han sigut reconegudes, a causa del background
d’invisibilitat lèsbica
Les aportacions de les lesbianes que van
lluitar en els anys 70, tant al moviment
feminista com als fronts d’alliberament
homosexual, no han sigut suficientment
reconegudes, a causa del background d’invisibilitat lèsbica en tots els àmbits. Tanmateix compten amb legitimitat suficient
per a ser considerades història, per la qual
cosa, resulta imprescindible recuperar-les i posar-les en valor en la nostra
memòria col·lectiva.
Les seues resistències i resiliències basades en l’afecte, les cures, en la celebració de
la ploma i el gaudi del desig i dels cossos
són fonts d’inspiració, per a dissenyar
noves estratègies polítiques, que ens permeten seguir lluitant per una societat basada en unes relacions més lliures, plaents,
justes i respectuoses.
Olga Maroto Delgado
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sitats del nostre col·lectiu i que actua alhora com a altaveu de les reivindicacions i
com a lloc d’encontre i activisme.
Què es La Mostra La Ploma? És un festival internacional de cinema que tracta la
temàtica de la diversitat sexual, de gènere
i familiar i se celebra a València entre el
31 de maig i el 23 de juny. A banda de
mostrar films, La Mostra la Ploma inclou
altres activitats com presentacions de llibres, exposicions, trobades, etc. A més,
Mostra La Ploma es complementa amb
una sèrie d’activitats que tracten d’apropar la realitat del col·lectiu LGTB a les localitats de la Comunitat Valenciana amb
La Ploma als Pobles.
imatge: fotograma de Loris sta bene (Itàlia)

L’Orgull LGTBI

Entrevista amb Lambda, col·lectiu de
lesbianes, gais transsexuals i bisexuals
Quan i com es va produir el primer
dia de l’Orgull a Espanya? La primera
manifestació va tindre lloc a Barcelona
en 1977, convocada pel Front d’Alliberament Gai de Catalunya i recolzada per
diferents partits d’esquerra, nacionalistes
catalans, i moviments socials diversos. En
eixos moments es parlava d’“orgull gai”
(i lesbià) enfront de “vergonya homosexual”. Va ser una manifestació polèmica, per les diferents visions sobre l’alliberament gai que es tenien en eixe moment
-en funció sobretot de la normativitat de
gènere i de la ideologia revolucionària o
reformista- i, no oblidem, en un fort clima d’inestabilitat social i política.

A València, la primera manifestació es va
fer en 1979. L’Estat Espanyol es trobava
immers en plena Transició del franquisme
a la democràcia, en eixos moments molt
oberta, i en un escenari altament conflictiu com Barcelona. En matèria de repressió del gènere i la sexualitat, cal recordar
l’absoluta falta de drets de les dones, i la
repressió contra els desitjos i pràctiques
homosexuals i contra els cossos trans, en
virtut de la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social, però també per l’homofòbia
i la transfòbia quotidianes d’una Espanya
nacional-catòlica.
Què es Lambda? Lambda és un col·lectiu
de persones LGTB (Lesbianes, gais, trans
i bisexuals) que lluita pels drets i la plena
igualtat de les persones LGTBIQ en la societat. És una entitat que intenta articular
una plataforma que done veu a les neces-

Quins són els principals èxits aconseguits? Darrerament la visibilitat i l’empoderament tant de les dones lesbianes i
bisexuals com de les persones trans són
dos aspectes que cal assenyalar, perquè
marquen un abans i un després respecte
a una lluita històricament no protagonitzada només, però sí visibilitzada en
termes masculins. Altres grans èxits han
estat contribuir a la normalització social
de la diversitat sexual, de gènere i familiar,
així com a la liberalització de la sexualitat
amb independència de les pràctiques o
identitats que tinguem. Hem contribuït
també molt a la lluita contra el VIH/sida,
hem col·locat l’agenda LGTBI en termes
democràtics dins els partits, sindicats i
associacions, i, en definitiva, hem ajudat
a fer que les societats siguen més respectuoses amb les diferències, a posar fi a les
desigualtats fonamentades en prejudicis,
i, en definitiva, a enfortir la democràcia
inclusiva.

Hem ajudat a fer que les societats siguen més respectuoses
amb les diferències i a posar fi
a les desigualtats fonamentades en prejudicis
Malgrat el treball, encara queda molt
per aconseguir, quins són els principals
reptes actuals i futurs? Existeixen alguns
àmbits en els quals cal treballar encara molt per a acabar amb l’LGTBIfòbia
quotidiana, sobretot aquella que pateixen
les persones més vulnerables dins del
col·lectiu LGTBI -basant-te en l’edat,
l’entorn, l’estat serològic, el gènere, la
situació socioeconòmica...-. Alguns dels
principals reptes que tenim actualment
són acabar amb el bullying LGTBIfòbic
entre la joventut, la visibilitat de les dones, l’empoderament i normalització de la
situació de les persones trans, l’èmfasi en
la prevenció del VIH/sida i la lluita contra la serofòbia, el suport a les persones
migrants i refugiades LGTBI, i combatre
els discursos d’odi que estan proliferant
darrerament amb impunitat.
Ens agradaria acabar amb una frase per
al pròxim Orgull 2018. Seguint el lema
d’enguany, podríem dir... “Conquerim la
IGUALTAT, TRANSformem la societat.”
entrevista per Manuel P. Bernat
imatge: fotograma de Loris sta bene (Itàlia)

L’Orgull LGTBI
Dissabte 16 de juny - 19.30h
Porta de la Mar
Mostra La Ploma
Entre el 31 de maig i el 23 de juny
L’entrevista completa a la nostra web
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La imatge diversa v/s la imatge dissident
Felipe Rivas San Martín
Fotografia de Colita (Isabel Steva Hernández) a travestis i transexuals participants
en la Primera Marxa LGBT d’Espanya
(Barcelona, 1977). Aquesta foto es va
convertir en una icona d’aquella històrica
protesta. La imatge va ser distorsionada
i intervinguda amb un codi QR enllaçat
a una notícia de “La Sexta” de 2017, que
anuncia -40 anys després- l’aparició d’un
arxiu audiovisual inèdit d’aquesta mateixa
marxa, afirmant ser “la vertadera imatge
d’aquella manifestació”, en la qual haurien
participat no solament trans, sinó també
“heterosexuals, partits d’esquerra i famílies”. Aquests dos arxius entren així, en
una disputa per la representació (política i visual) d’un moviment.

Una manifestació en la qual
haurien participat trans, heterosexuals, partits d’esquerres
i famílies

Aquesta proposta forma part de la sèrie
Queer codes. En ella, la tecnologia del
codi QR ha sigut apropiada des del seu
ús en la publicitat cap a l’obra artística. El
resultat és definit com un desviament de
l’economia del màrqueting: es tracta de treballs en diferents tècniques i suports materials, similars a les abstraccions geomètriques, aparentment neutrals i inofensius,
però que posseeixen la capacitat d’interactuar amb dispositius mòbils i que en ser
decodificats enllacen diferents continguts
tan online com offline. En la seua majoria, els continguts enllaçats estableixen
relacions formals, conceptuals o estètiques
amb la materialitat de cada peça, i amb assumptes com la postidentitat sexual i de
gènere, el neoliberalisme i l’actual societat de control, la precarietat tecnològica
o la contingència política.
feliperivas.com

Adela Torre i Foofur, 35 anys
Multifuncionalista
“Em mate per saber com fer perquè s’enamoren la teua
por i la meua i ens deixen en pau” Andrés Lewin

14 BENIMACLET ESCRIU
Aquest llibre pretén redissenyar la narrativa dels casos de violència sexual des
d’una perspectiva feminista
situar unes fronteres que mai no haurien
d’haver sigut traspassades per les dones».

Microfísica sexista
del poder
Nerea Barjola
No hi ha dubte que el crim de les xiquetes d’Alcàsser va marcar un abans i un
després a la societat valenciana. No era
el primer ni va ser l’últim cas de violència masclista al nostre territori, però es pot
considerar un com una mena de «pèrdua»
de la innocència per a moltes de nosaltres,
joves d’aquella generació, a causa del seu
gran impacte mediàtic. Després d’allò,
moltes mares van començar a témer que a
les seues filles ens passara alguna cosa pareguda i la por es va establir sota la pell de
moltes dones.

Aquest cas paradigmàtic de violència sexual és l’element central de l’assaig de Nerea Barjola Microfísica sexista del poder
en el qual l’autora basca analitza com des
dels mitjans de comunicació es generen
«narratives» i relats sobre la violència contra a les dones que impregnen la societat
com una taca d’oli, de manera subtil i velada però efectiva. Segons Barjola, l’anomenat cas Alcàsser «es va articular com una
construcció social que va tractar de res-

El crim de les xiquetes
d’Alcàsser va marcar un
abans i un després a la societat valenciana, una mena
de «pèrdua» de la innocència
per a moltes de nosaltres

Des dels mass media s’han generat relats
que culpabilitzen i denigren les víctimes i
fan un tractament morbós de la violència
que, en aquest cas, es va explicitar d’una
manera tal als mitjans que va ser capaç de
traslladar als nostres cossos la violència patida per les adolescents fins al més mínim
detall. Aquest llibre -que ha estat prologat
per Silvia Federici- pretén redissenyar la
narrativa dels casos de violència sexual
des d’una perspectiva feminista, casos
que -com hem dit- normalment s’han tractat des del punt de vista del qüestionament
de la víctima, en lloc de preocupar-se per
identificar i reconèixer les arrels estructurals de la violència. Com afirma l’autora,
«les representacions sobre el perill sexual
no sols són l’estructura que dóna suport
a la violència, són en si mateixes violència
sexual».
La por és el millor aliat del patriarcat per
sotmetre a més de la meitat de la població. La por que immobilitza, la por que
normalitza el fet que es limite la llibertat
de moviment de les dones, el seu accés a
determinats llocs fora de la llar, a determinats espais sense llum, a fer segons quines
coses a segons quines hores i als anys 90 al
nostre país es va generar molta por durant
un procés que va acabar per modificar els

hàbits quotidians de moltes dones durant
uns anys que l’eco d’aquest crim encara
ressonava en el nostre dia a dia.
Aquest assaig se’ns presenta de manera
molt oportuna en un context en el qual
malauradament els casos de violència
sexual cap a les dones estan en primera
plana de l’actualitat. L’assassinat de Diana
Quer o la violació de «la manada» i tot el
seu procés judicial han estat casos de gran
poder mediàtic que s’han vist reproduïts
molts dels elements del cas Alcàsser. En
aquesta ocasió, però, la resposta del moviment feminista ha estat una altra i, de la
por, s’ha passat a la denúncia i a la resistència, ocupant carrers i denunciant com
està de podrit el sistema judicial.

De la por, s’ha passat a la denúncia i a la resistència als
carrers, denunciant com està
de podrit el sistema judicial
Estem al davant, per tant, d’una obra
d’anàlisi imprescindible per a comprendre el funcionament del quart poder pel
que fa a la construcció de relats capaços
d’influir notablement en la societat i en
el nostre dia a dia. Textos com aquest són
ferramentes que ens facilitaran l’exercici
del nostre sentit crític quan malauradament tornem a ser espectadors de casos de
violència sexual als mitjans.
Quim R. Vázquez
La Repartidora
C/ Arquitecte Arnau, 5
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La Peluquera
Jugando en casa
Aquesta vegada entrevistem Carmen Cercós, vocalista de La Peluquera. Una de les
veus femenines amb militància activa en
l’escena valenciana des de fa més de dues
dècades. Veïna des de xiqueta del barri de
Benimaclet al que ha vist transformar-se,
créixer i on actualment resideix. Va iniciar
la seua trajectòria al capdavant del grup
Skaparapid difonent un discurs urgent
i combatiu a ritme de ska festiu, reggae i
punk. Recentment han tornat als escenaris
i acaben d’arribar de gira de Mèxic. Com
déiem, actualment també és la veu de La
Peluquera, projecte festiu de cobla nerviosa
de barri, taverna balcànica de l’horta, Levantex-Mex i “ranxera” mediterrània entre
altres estils. Un projecte que comparteix

17

amb el guitarrista El Mono, veí també del
barri, i J. Luis Furió Txoni a la trompeta.
Acaben de publicar el seu segon àlbum “El
paraíso es aburrido” (Granja Beat, 2017)
i estaran tocant en format trio en l’Aperitiver del Tulsa Café el 9 de juny. Carmen
Cercós compagina la seua funció en el
grup amb la seua professió fora dels escenaris; Perruquera. I també a Benimaclet.
Com descriuries la vostra proposta? La
Peluquera és un trio que, atallant per les
carreteres clandestines comarcals, prediquem a colp de festa transhumant que el
paradís és avorrit. És música de barri colorista i és la cançó d’una frontera imaginària
entre Llevant i Mèxic. Som tavernaris.
El Benimaclet actual ha sigut fagocitat per la ciutat, però fins a no fa molt
aquest ¨Califat independent¨ era un

poble. Respecte a l’evolució de la mentalitat veïnal, com has viscut el procés
de reivindicació i visibilitat de col·lectius abans més amagats com LGTBIQ?
Com dius, Benimaclet va ser poble abans
que barri i té aquesta doble nacionalitat. És
barri de tolerància i amb el pas del temps
combina el clima de poble i l’horta amb
la tradició multicultural, l’acció veïnal i el
moviment de la ciutat. Des de fa uns anys
també és multiracial molt lligat a la presència estudiantil nacional i internacional per
la proximitat de les universitats, una cosa
que li dóna aquest caràcter més jove, més
inquiet i això justifica que hi haja molts
locals amb programació cultural i activitats variades i gent fent coses. Conviuen el
nou i el vell en un barri que he vist créixer
i estendre’s per on abans hi havia horta i
aquesta combinació el fa únic. Tot açò
implica una evolució mental i aperturisme
a tenir molt en compte dins del qual ha
sigut, i en gran part segueix sent, aquesta
ciutat en l’àmbit polític.
Hi ha una llibertat i visibilitat sobreentesa. Aquest Califat independent té molts
colors, precisament com la bandera de
LGTBIQ que oneja a l’altre costat de les
vies del tramvia.
Què anem a veure el 9 de juny al Tulsa?
El 9 de juny al Tulsa es veurà a La Peluquera en el seu estat pur i original. Veu,
guitarra i trompeta bàsicament, potser
algun convidat... Tocarem amb el format
acústic que és com funcionem en llocs més
íntims. Formació de taverna, vaja. El disc
inclou una cançó titulada ¨El mercadito de
Benimaclet¨ en honor al mercat de carrer
dels divendres, pur folk de barri.

A més del nom de la vostra banda, quines connexions veus entre la música i el
món de la perruqueria? Directament la
meua perruqueria sense la música no seria
el mateix, és el segon que encenc quan entre després de donar la llum. La música i la
perruqueria van de la mà en les desfilades
de moda, els videoclips, ... Tots dos evolucionen amb el pas del temps i estan de
moda o démodé, i tornen de nou desafiant
el calendari, marquen tendències, són bandera de la transgressió personal i col·lectiva, canvien els colors i les formes, ... Molts
moviments socials i musicals van lligats
als pentinats, fins i tot hi ha pentinats que
són símbol de moviments musicals. Crestes, dreadlocks, serrells, rasurats... Música i
perruqueria són espills per a identificar-se.

Molts moviments socials
i musicals van lligats als
pentinats, fins i tot hi ha
pentinats que són símbol de
moviments musicals
Com és el pentinat del futur? No et puc
dir que tots calbs perquè les perruqueres
i els perruquers ens quedaríem sense treball, però sí qualsevol pentinat on no hi
haja prejudicis i tothom se senta bé sense
importar-li el que diran. I si se n’ix de la
norma i té un punt de provocació, millor.
Entrevista per Antonio J. Iglesias

La Peluquera
Dissabte 9 - 20h
Tulsa Café C/ Juan Giner, 11
L’entrevista completa a la nostra web
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En Borlas és un tractat, un
estudi personal necessari, un punt de vista cap al
gènere i tot el que deriva
d’aquest, tan bo com dolent
labaristes, acompanyades d’una posada en
escena màgica i inspiradora, per a realitzar
una profunda reflexió sobre la naturalesa
humana, els estereotips i el que s’espera de
nosaltres, la deconstrucció del que és normatiu mitjançant la inclusió de la mirada
femenina, i, sobretot, d’una nova realitat
on s’atorga la veu a l’existent diversitat de
gènere. El “senyores i senyors” és cosa del
passat.

En Borlas
Entrevista a Ana Rebenaque
A principis del segle passat, anar al circ
suposava trobar-se amb pallassos, malabaristes, acròbates, traga-sabres, escup-focs,
mims, arlequins, espectacles humans de
tot tipus i un icònic conductor amb barret
de copa i bigoti enroscat que, cada nit,
inaugurava l’espectacle amb el distintiu
binomi “senyores i senyors, xiquets i xiquetes”. Cent anys més tard, fruit d’una
renovació artística i social, el circ ja no és
solament per a xiquets, experimenta amb
noves formes narratives, explora en el
minimalisme i l’intimisme i el “senyores
i senyors” es queda xicotet davant la diversitat de gènere actual. Ana Rebenaque coneix bé tot açò. El seu treball no es limita

a l’expressió pura de la paraula circ. Agafa
d’ell el seu llenguatge físic, els equilibris,
les acrobàcies i ho utilitza conservant el
seu poder i la seua màgia, per a explicar
històries humanes, que ens concerneixen
a tots, que ens afecten per igual. Després
del seu pas pel festival Russafa Escènica
amb Lea, una obra que impulsa el desenvolupament de la imaginació a través de
la lectura, arriba a Teatro Círculo el seu
últim espectacle, En Borlas.
En aquesta nova aventura, Rebenaque
utilitza les seues habilitats físiques i ma-

Una profunda reflexió sobre
la naturalesa humana, els
estereotips i el que s’espera
de nosaltres

Què és En Borlas? És un tractat, un estudi personal necessari, un punt de vista cap
al gènere i tot el que deriva d’aquest, tan
bo com dolent. És la llibertat del trànsit
de rols, la falsedat, la hipocresia i el perjudicial estereotip. És cercar respostes a les
meues pròpies preguntes.
Quin paper juga l’escenografia en
la teua obra? L’escenografia és part de
l’obra, el seu bressol, el seu estar, és com la
seua pell, l’òrgan que fa que no es desborde. D’altra banda, és el que fa que no em
senta sola en escena. D’alguna manera em
fa sentir més voluptuosa.
En Borlas parteix de la idea que ens trobem en una era andrògina i confusa. En
quins aspectes de la realitat creus que es
reflecteix aquest fenomen? En el rebuig
al mateix gènere, encara que siga incons-

cient, en la consciència que és necessari
un canvi, en un masclisme obsolet i en
un feminisme homòfon. En què ens han
venut una moto de plàstic, i ben bé de
plàstic, perquè, aquesta és la profunditat
de la qüestió: l’era plàstica, i en essència
com ens veuen. Vivim en una contínua
performativitat.
Des de quins punts de vista abordes el
tema? És un retrat de la realitat o una
reivindicació? Des de l’humor, o almenys,
és el que intente. Sempre hi ha una mica
de tot, realitats alienes, pròpies i desitjades.
Quins camins creus que cal prendre per
a visibilitzar i normalitzar la diversitat
sexual i de gènere? Acceptar que som éssers únics i irrepetibles. Hi ha molt que
hem d’aprendre els uns dels altres, ho tenim tot des de la base, el que passa és que
ens allunyarem als extrems. Cal ser quan
s’haja de ser.
Quin paper creus que compleix el teatre
en aquest tipus de reivindicacions? Crec
que té un paper digestiu.
Quines reaccions vols generar en el públic? Cerque donar un altre punt de vista,
que se’n vagen pensant a casa, algun canvi
de consciència. Cerque mobilització neuronal.
Entrevista per Alejandro Murcia

En Borlas
14, 15, 16 i 17 de juny - 20.30h
Teatro Círculo
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Hi havia una vegada un
que
barri era
una escola...

escola d’estiu 2018
Del 25 de juny al 31 de juliol

F E R c i n e M A * A R T S ( t e at r e , d a n s a , m ú s i c a ) * c r e a c i ó d e
llibres * arquitectures urbanes * creacions amb cartró
Organitza: AMPA Pare Català

Coordinació pedagògica: Catxirulo Lab

ampaparecatala.org/escoldestiu
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent

22 FENT BARRI
Les dones pateixen una doble discriminació i vulneració
de drets com a dona i com a
persona vella
mediatesa de les xarxes socials. Per això és
l’hora que posen damunt la taula una realitat que afecta un ampli sector de la societat
i que en algun moment ens afectarà a nosaltres. Preguntant-nos i qüestionant-nos:
Els recursos què oferim responen a les
necessitats i demandes reals?, la societat
actual respecta els drets de les persones
majors?, fomentem l’exclusió, l’oblit i la
soledat d’aquest col·lectiu?

Fer-se vell a Benimaclet
Més enllà dels Serveis Socials
Segons la Dra. Boada de la Vall d’Hebron
“La vellesa és una etapa més de la nostra
vida, on els individus haurien de poder accedir amb la garantia d’una bona atenció.
Cal que la societat i les seves institucions
ho tinguin en compte i facin que els darrers
temps d’aquells que ja ho han donat tot no
siguin marginals i de solitud”.
El pas del temps és inexorable per tothom.
Fer-se gran forma part de la vida per això,
ens trobem davant d’una realitat biològica
(totes les persones envellim) i social (amb
l’augment de l’esperança de vida hi ha cada
vegada més persones grans).

És habitual sentir parlar de soledat, mort
sense ningú, invisibilització, indiferència,
dependència, violència, pensions indignes
i pobresa cap a aquest col·lectiu, el qual,
la seua única companyia en la majoria dels
casos és la sòrdida televisió.
Actualment vivim en una societat on cada
vegada tenim menys temps per a dedicar-nos a les cures d’una manera no productiva. Des d’estar i ser amb els altres,
des de gaudir de la companyia, acompanyar en el temps o tasques senzilles del dia
a dia sense pensar en el consum i la im-

Respectem els drets de les
persones majors?, fomentem
l’exclusió, l’oblit i la soledat
d’aquest col·lectiu?

Sovint pense en ma uela, en les meues ties
i oncles. Veig com cada vegada em resulta més complicat dedicar-los temps, estar
amb ells i elles. Sempre tinc coses millors
a fer. El mateix em passa amb les persones
velles del barri. Intente recordar i no trobe
punts de trobada, espais que compartim,
activitats intergeneracionals de confluència. Sé que aquestes persones existeixen
però no les veig, sols, de tant en tant, quan
la meua mirada es fixa en algun banc o
coincidim per casualitat. Estan molt prop
però no les conec, són veïns/es però no
raonem, parlen però no els escolte.
Per a mi, el principal problema és la soledat, tot i ser un mal endèmic de la societat
moderna encara s’agreuja més en les persones majors i en l’interior de les seues llars,
on l’absència de suport afectiu i emocional encara fa que es ressenten més d’altres problemes que pateixen com problemes de salut, dependència física o psíquica
o situacions econòmiques precàries.

Per una altra banda, moltes dones majors
s’han dedicat al treball de casa i de cures,
han treballat en contractes discontinus o
parcials i amb salaris inferiors als homes.
Amb tot açò ara es troben en la vellesa
amb pensions del tot insuficients. Així,
una vegada més trobem la desigualtat de
gènere com una pesada bota, on les dones pateixen una doble discriminació i
vulneració de drets com a dona i com a
persona vella.
Per tant, considere que una bona atenció
ha de convertir la cura no solament en
assistencial i sanitària sinó també en
participativa, educativa i d’inserció.

Creant recursos comunitaris,
espais intergeneracionals,
fent que la gent major se
senta útil i que forme part de
la societat, participant i sent
escoltada
Devem crear recursos comunitaris i espais
intergeneracionals, basats en la corresponsabilitat, les necessitats, les relacions,
la companyia i l’aprenentatge compartit.
Fent que la gent major se senta útil i que
forme part de la societat, participant i sent
escoltada.
Per últim, m’agradaria que totes les persones prenguérem consciència i assumirem
la responsabilitat de procurar el benestar
i la bona atenció de les nostres persones
velles.
Ricard Gozàlvez - Col·lectiu Guaret
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19 de MAIG i 16 de JUNY

Elaboració
Pas 1 Primer posem a marinar el cérvol
amb sal i pebre, romaní, vi blanc i vi negre. Ho deixem reposar durant 1 dia i mig
a la nevera.
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de 10h. a 14h.

MÉS INFO:

facebook.com/ecomaclet

Pappardelle al ragù di cervo
La Bufala
Temps de preparació 7 hores
Comensals 6
Ingredients
- 350 grams de carn de cérvol (ja neta i
tallada en tacs)
- 600 grams de pasta seca pappardelle
- 2 carlotes
- 1 ceba
- 1 tija d’api
- Vi blanc i vi negre
- Fulles de llorer
- Romer
- 400 grams de salsa de tomata natural
- 700 ml de brou de carn i verdures
- Sal i pebre negre
- Oli d’oliva

L’endemà
Pas 2 Preparem una olla o paella gran. Posem a calfar l’oli d’oliva, sofregim la ceba,
carlota i api tallats en quadrats xicotets.
Pas 3 A flama mitjana, afegim el cérvol
amb tot el suc que tenim marinat. Una
vegada segellada la carn, baixem la flama
al mínim.
Pas 4 Li agreguem els 700 ml de brou,
mig got de vi blanc i mig got de vi negre.
Ho deixem reduir durant 8 minuts.
Pas 5 Després d’açò posarem la tomata
natural, sal, pebre i 2 fulles de llorer.
Pas 6 Amb flama molt baixa ho deixem
cuinar durant 7 hores, removent de tant
en tant, cuidant que no se’ns pegue per
la part de baix. Provem per a corregir de
sal. Una vegada que refrede podem triturar-lo.
Pas 7 Posarem a bullir una olla amb aigua i sal. Quan està bullint posem els 600
grams de pappardelle i els fem coure durant 6 minuts aproximadament.
Pas 8 Una vegada cuita la pasta la traiem
de l’aigua i la barregem en la paella del
ragù. A foc mitjà barregem la pasta amb
el ragù i servim en el plat. Podem afegir
formatge parmesà ratllat i un colp de pebre negre mòlt.
La Bufala
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
96 006 47 09
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26 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Dilluns
8:30

Ashtanga ioga

Centre Mompó

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

10:00

Chen Taiji (Shen Yi)

Jardin Guardia Civil

10:30

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

11:00

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda)

Fusionart

19:45

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

30€/mes

45€/mes

20:00

meditación donación

Gobinde Alboraya

10€/clase

-

20:00

Meditación Vipassana. Técnica budista de meditación Gobinde Alboraya

30€/mes

20:25

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

50€/mes

20:30

Kundalini ioga

Centre Mompó

45€/mes

25€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€

18€/mes

20:30

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

La Pina Submarina

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

20:30

Teatro de improvisación

12:00

Taller De Ingles + Info: (Daniel) 711 738 445

Fusionart

20€/mes

21:00

Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774 Fusionart

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

15:30

Yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€/clase

9:30

kundalini yoga

Gobinde Alboraya

15:30

Clase de Yoga Aéreo

Gobinde Yoga

10€

15:55

Pilates

Centre Mompó

16:25

Clases indumentaria Valenciana

16:30

Pilates

16:55

Pilates terapéutic

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

17:30
17:30

5€ clase

30€/mes

Dimarts

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

40€/mes

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

Esperanzarecicla

-

10:30

Pilates para embarazadas

A Contar Mentiras

A Contar Mentiras

-

11:00

Taller de grabado y estampaciòn

Escuela Meme

Centre Mompó

45€/mes

11:00

Pilates

Samadhi

Polideportivo Beni

50€/mes

11:00

Music Together en familia (de 0 a 5 años)

La Pina Submarina

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

11:00

Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart

Yoga para peques

Samadhi

25€/mes

11:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:55

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

11:30

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

18:00

Danza Africana + Info (Moukhamet) 632385529Fusionart

20€/mes

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

10€/clase
25-45€
50€/mes
40€ /mes
25-45€
25€/mes
25-45€

18:30

kundalini yoga

Gobinde Alboraya

10€/clase

14:00

La Bajoquera Mágica

Escuela Meme

18:30

Clase de Kundalini Yoga

Gobinde Alboraya

10€/clase

15:30

yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€/clase

18:30

Teatro de improvisación

La Pina Submarina

10€ clase

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

19:00

Hatha ioga

Centre Mompó

19:00

Taichi Chi kung

Samadhi

19:00

Authentic Jazz

19:15

Pilates

19:30

Salsa Cubana + Info: 696 810 012

3€/dia

15:30

Clase de Yoga Aéreo

Gobinde Alboraya

-

16:00

Taller de pastisseria vegana

CSOA L'Horta

45€/mes

16:50

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

25-30€

17:00

Pilates per a embarassades

Centre Mompó

45€/mes

Satchmo

35€/mes

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

Centre Mompó

40€/mes

17:30

Pilates

Samadhi

Fusionart

25€/mes

18:00

Hatha ioga

Centre Mompó

-

25-45
45€/mes
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18:00

Music Together en familia (de 0 a 5 años)

La Pina Submarina

11:00

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

18:30

Taller de escritura creativa

Escuela Meme

20€/mes

11:35

Costura a la Carta - Reserva tu plaza!!

Esperanzarecicla

18:30

hatha yoga

Gobinde Alboraya

10€/clase

12:00

Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart

18:30

Clase de Hatha Yoga

Gobinde Alboraya

10€ clase

12:00

Pilates para mamás y papás con bebés

A Contar Mentiras

18:45

Kundalini Yoga

Satchmo

30€/mes

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

-

19:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

19:00

capoeira angola

CSOA L'Horta

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

19:00

Taller de Boxeo

CSOA L'Horta

16:55

Pilates terapéutic

Centre Mompó

15€
20€/mes
25-45€
45€/mes

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€

17:00

Espai de crianca

Escuela Meme

19:00

Taller de teatro

Escuela Meme

30€/mes

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

19:00

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

17:30

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

19:00

Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart

20€/mes

17:30

Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658

Fusionart

20€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:30

Taller de foto digital

Escuela Meme

20:00

Yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€/clase

18:30

Clases De Flamenco + Info: 622 125 658

Fusionart

20:30

danza Tribal clásica (ATS) II

La Pina Submarina

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:45

Danza oriental - Energía femenina

Samadhi

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

19:00

Popping

La Pina Submarina

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€

19:00

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

20:45

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

19:30

Danza Africana + Info (Aly) 632 184 083

Fusionart

25€/mes

21:00

Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774 Fusionart

30€/mes

19:30

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

19:30

Danza Africana (2h)

Satchmo

45€/mes
30€/mes

Dimecres

20€/mes
25€/mes

8:30

Ashtanga ioga

Centre Mompó

45€/mes

19:45

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

9:00

Chen Taiji (Shen Yi)

Jardin Guardia Civil

30€/mes

20:15

Tribal Hard

La Pina Submarina

9:15

Pilates

A Contar Mentiras

-

20:15

Ashtanga ioga

Centre Mompó

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

9:45

Pilates (4 horaris diferents)

Centre Mompó

45€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€

10:00

Yoga para embarazadas

Samadhi

50€/mes

21:00

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/mes

10:30

danza Tribal Fusión II

La Pina Submarina

21:00

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

10:30

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

11:00

Taller de bicis

CSOA L'Horta

50€/mes

30€/mes
-

30€/mes
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Dijous
9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

10:00

Danza Contact

La Pina Submarina

25€/8€

10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

-

11:00

Pilates

Samadhi

11:00

Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:00

Hatha ioga

Centre Mompó

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

12:30

Danza Contemporánea

A Contar Mentiras

15:30

Acupuntura

Escuela Meme

25-45€

25-45€
25€/mes
45€/mes
25-45€
-

15:30

yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€/clase

15:30

Clase de Yoga Aéreo

Gobinde Alboraya

10€ clase

16:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:00

yoga para embarazadas

Gobinde Alboraya

10€/clase

17:00

Clase de Yoga para embarazadas

Gobinde Alboraya

10€ clase

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

17:30

Costura creativa

Entre agujas y ganchillos

35€/mes

17:30

Pilates

Samadhi

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:00

Taller de esparto

Escuela Meme

18:00

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

18:45

kundalini yoga

Gobinde Alboraya

10€/clase

18:45

Clase de kundalini yoga

Gobinde Alboraya

10€ clase

19:00

Taller de Boxeo

CSOA L'Horta

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

19:00

Taller de teatro

Escuela Meme

30€/mes

19:00

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/mes

-

25-45€
-

25-45€

19:00

Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart

20€/mes

19:15

Kundalini ioga

Centre Mompó

45€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

20:30

Yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€/clase

20:30

Clase de Yoga Aéreo

Gobinde Alboraya

10€ clase

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€

20:30

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/mes

20:30

Authentic Jazz - Iniciación

Satchmo

35€/mes

Divendres
9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

9:45

Pilates

Centre Mompó

45€/mes

10:30

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

16:45

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

17:00

Claqué Nivel 1

Satchmo

40€/mes

17:40

Danza Contemporánea para non@s

La Pina Submarina

18:00

Taller de poesía

Escuela Meme

18:00

Claqué Infantil

Satchmo

40€/mes

18:30

Meditación tibetana

Samadhi

25-30€

18:40

danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación)

La Pina Submarina

19:00

Grupo Iniciación Authentic Jazz (individual)

Spirit Benimaclet

35€/mes

19:00

Claqué Inicación

Satchmo

40€/mes

19:30

Taller de Guitarra

CSOA L'Horta

19:40

Danza Tribal Vintage

La Pina Submarina

9:50

Yoga

La Pina Submarina

11:00

Taller de grabado y estampaciòn

Escuela Meme

11:00

Swinging Together (Papas + peques)

Satchmo

11:00

Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)

La Pina Submarina

12:00

Tribal Jam®

La Pina Submarina

-

35-45€

-

Dissabte
40€/mes
-

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

ÍA B

RUS

TEN

GA

1-6 JUNY 35

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
17:00

Trobada veïnal Benimaclet: assemblea oberta

18:30

Taller Familiar: Mujeres Artistas" + Info: 658 630 362 Fusionart

Dimecres
19:00 10Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

Plaça Beni

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

-

12:30

Clandestino Lindy Hop by Satchmo

Plaza Beni

7€

17:00

Taller "Viculos afectivos"

Pina Submarina

17:30

Carton jam (danza contact) en el rio

Rio Truria
Teatro Círculo

La Ola Fresca

20:30

Concierto-Meditación con David Minguillón

Samadhi

10€

20:30

piélago. lloc incert

21:00

Homenaje a Silvio Rodríguez

Kaf Café

-

22:00

Domingos en familia. Una comedia teatral disparatada! Fusionart

21:30

Espectáculo: Gala De Magia (Para todo público) Fusionart

23:00

DJ: (Reggae/Dub).

Dilluns 4
21:30

Fusionart

Open Jam: Raúl Rabadán+Daniel Tena+Marian Zorio Tallafocs

Dimarts 5

Dissabte 2
10:00
Curso de autoindagación

Samadhi

10:00

Tantra para todos. Taller de Trance Tántrico

Gobinde Yoga

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

La Ola Fresca

19:00

Concert del grup “Jack Burton”

CIM

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Beni

19:30

Tribal Trip telón abierto, actuación danza Tribal Fusionart

20:00

Aperitiver: Adrian Levi

Tulsa

20:30

piélago. lloc incert

Teatro Círculo

21:00

Reggae Night - Concierto + Dj:

21:30
23:00

DJ: Selecta Trinity (Reggae & Dub)

Dijous 11

11€
6-8€

20:00
Cocktail
Diumenge
7 Day (hasta las 01:30)

London

-

20:30

Micro Abierto a cantautores y poetas

Kaf Café

15€

21:00

Degustación Street food

Tulsa

21:30

Noche de Blues: The Lazy Tones Guitarra y Harmónica

Tallafocs

120€

3€

Dimecres 6
18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

19:00

Hortflix: Cineforum "La Sal de la terra"

CSOA l'horta

5€

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

11€

19:30

Cinecicleta

CIM

Fusionart

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

Niche Flow (Reggae Cubano) + Selecta Trinity Roots +Fusionart

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

5€

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

Tulsa

3€

21:00

Noche de juegos de mesa

Clandestí

120

21:30

Noche de Jazz: Pra Você e invitados , Bossa Nova Jazz Tallafocs

5€

22:00

JAM de Lindy Hop

Dimarts 9

Fusionart

Diumenge 3
10:00

Curso de autoindagación

Samadhi

11:00

Sintonía de colores, taller de pintura de 3 a 100 años

Pina Submarina

Dilluns 8

Spirit

2,50€
-

-
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36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dijous 7
19:00

Presentación de "A Nuestras aMigas"

La Rossa

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Micro Abierto a cantautores y poetas

Kaf Café

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:30

Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez +invitados

Tallafocs

22:30

Jam de improvisación

La Gramola

5€
2,50€

Inicio del curso de Mindfulness I

Centre Mompó

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

La Ola Fresca

20:00

Charla: Phantom Pain. El dolor invisible (Arteterapia) Fusionart

20:30

vol ii. columpiant la dansa

Teatro Círculo

21:00

Flamenco

Kaf Café

21:30

Patricia Dark & Fumi's Guitar (Covers Jazz/R&B/Soul)

Fusionart

23:00

DJ: (Jazz / R&B / Soul / Latino / Reggae).

Fusionart

159€

11€
-

Taller de aceites esenciales del grado terapéutico Gobinde Yoga

10:30

Taller de Alimentación saludable para bebés y niños Samadhi

12:00

Presentación "Luces de noviembre"

La Rossa

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

18:00

Concert "Retrobem la nostra música"

CIM

18:30

Taller ATS@ con faldeo

Pina Submarina

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

La Ola Fresca

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Beni

20:00

Aperitiver: La Peluquera

Tulsa

1er Concierto: “The Polks” (Pop/folk acústico) Fusionart

20:30

vol ii. columpiant la dansa.

Teatro Círculo

21:00

María Ruíz.

Kaf Café

21:30

2do Concierto: “Vi Blau” (Flamenco/Folk fusión) Fusionart

23:00

DJ: (Voces femeninas para bailar).

Fusionart
11€

Fusionart

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

12:30

Clandestino Lindy Hop by Satchmo

Plaza Beni

17:00

Taller "Viculos afectivos"

Pina Submarina

18:15

Tantra en terapia interpersonal - taller

Samadhi

20:30

vol ii. columpiant la dansa

Teatro Círculo

11€

Dilluns 11
21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

Dimarts 12

Dissabte 9
10:00

Noche por la Mujer Artista: The Polks + Vi Blau +...

20:00

Diumenge 10

Divendres 8
18:30

20:00

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

-

20:30

Micro Abierto a cantautores y poetas

Kaf Café

10€

21:00

15€

18:00
19:00

25€

5€

Degustación Street food
Dimecres 13

-

Tulsa

3€

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

2,50€

Hortflix: Cineforum al CSOA l'Horta

CSOA l'horta

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

5€

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

Tulsa

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

21:00

Pencil up: Juego de palabras

Clandestí

10:00

Taller de Comunicación no Violenta

Samadhi

20€

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit

10:00

Taller de defensa personal femenina

Centre Mompó

15€

22:00

Domingos en familia. Una comedia teatral disparatada! Fusionart

12:00

Tribal Jam® con música en directo en Viveros

Viveros

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

6-8€

Dijous 14
11:30

Charla práctica de introducción al Mindfulness Centre Mompó

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Micro Abierto a cantautores y poetas

Kaf Café

20:30

en borlas. Ana Rebenaque

Teatro Círculo

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:30

Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez

22:00
22:00
22:30

17:30

Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico Fusionart

5€

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

-

19:00

Concierto-Meditación de armonización vibracional Samadhi

11€

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Beni

2,50€

20:00

Aperitiver: Le Garçon Rêvé

Tulsa

Tallafocs

20:30

en borlas. Ana Rebenaque

Teatro Círculo

Jam de lindy hop

Clandestí

21:30

Reggae Night + Concierto: Rubens (Reggae/Fusión) + ... Fusionart

Jam Lindy Hop

Clandestí

23:00

DJ: (Reggae/Dub).

Teatro de humor improvisado

La Gramola

9:00

Formación Intensiva de Yoga Aéreo. PREM.

Gobinde Yoga

Formación Intensiva de Yoga Aéreo. PREM.

Gobinde Yoga

-

10:30

Sintonía de colores, taller de pintura de 3 a 100 años

Pina Submarina

17:30

Taller de Yoga Restaurativo con Sue Flamm.

Gobinde Yoga

-

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

La Ola Fresca

11:00

Primavera de proximitat: marcat d'art, disseny, artesania... Plaça Beni

19:00

Presentació ""Diccionario de las periferias"

La Repartidora

12:30

Clandestino Lindy Hop by Satchmo

20:15

Samadhi time: Sesión de Respiración

Samadhi

8€

16:30

Taller: Descubre tus pasiones y tu propósito de vida Samadhi

20:30

en borlas. Ana Rebenaque

Teatro Círculo

11€

17:00

Taller "Viculos afectivos"

21:00

Practilonga: El Tango y sus utilidades terapéuticas Fusionart

19:00

Audicions del departament de Música Moderna CIM

23:30

DJ: (Reggae/Dub).

19:30

La Jam Jazz del diumenge

Clandestí

20:30

en borlas. Ana Rebenaque

Teatro Círculo

4€

Fusionart

Dissabte 16
Formación Intensiva de Yoga Aéreo. PREM.

Ecomaclet: jornades per la sobirania alimantària Plaça Beni

Gobinde Yoga

10€
5€
11€

Fusionart

17:00

10:00

7€

La Ola Fresca

Diumenge 17

Divendres 15

9:00

8€

-

5€
-

Plaza Beni
30€

Pina Submarina

11€

18-24 JUNY

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

Dilluns 18
18:00

Audicions dels alumnes de l'Escola de Música

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

CIM

Dimarts 19

21:00

Debate absurdo

London

21:30

Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez

Tallafocs

22:30

Jam de improvisación

La Gramola

Audicions dels alumnes de l'Escola de Música

CIM

17:00

Formación Intensiva de Yoga Aéreo. PREM.

Gobinde Yoga

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

-

18:00

Audicions dels alumnes de l'Escola de Música

CIM

20:30

Micro Abierto a cantautores y poetas

Kaf Café

-

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

La Ola Fresca

3€

20:30

de silenci i terra. Cristina Soler

Teatro Círculo

22:00

Domingos en familia. Una comedia teatral disparatada! Fusionart

23:30

DJ: (Reggae/Dub).

Degustación Street food
Dimecres 20

-

Divendres 22

18:00

21:00

41

Tulsa

-

11€
6-8€

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

18:00

Geschichten & mehr auf Deutsch

La Ola Fresca

18:00

Audicions dels alumnes de l'Escola de Música

CIM

9:00

Formación Intensiva de Yoga Aéreo. PREM.

Gobinde Yoga

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

17:00

Cook, bake, speak English

La Ola Fresca

17€

-

18:30

Concert de la Banda Simfònica “600 anys, 600 concerts” CIM

2,50€
2€

Fusionart

Dissabte 23
-

19:00

Hortflix: Cineforum al CSOA l'Horta

CSOA l'horta

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

5€

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

La Ola Fresca

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

Tulsa

3€

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Beni

21:00

Noche de juegos de mesa

Clandestí

19:00

Teatro Argentino: La Canción Del Camino Viejo Fusionart

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit

19:00

Nit de sant Joan als Horts urbans: concert+sopar+rifa Horts Urbans

22:00

Domingos en familia. Una comedia teatral disparatada! Fusionart

20:00

Aperitiver: Luis Prado plays Stordards vol II

Tulsa

20:30

de silenci i terra. Cristina Soler

Teatro Círculo

21:00

Pedro Guerra.

Kaf Café

-

-

6-8€

Dijous 21
18:00

Audicions dels alumnes de l'Escola de Música

CIM

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Micro Abierto a cantautores y poetas

Kaf Café

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

5€
2,50€

5€
11€

Diumenge 24
9:00

Formación Intensiva de Yoga Aéreo. PREM.

Gobinde Yoga

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

24-30 JUNY 43

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

17:00

Taller "Viculos afectivos"

Pina Submarina

20:30

de silenci i terra. Cristina Soler

Teatro Círculo

11€

Dilluns 25
8:00

Escola d'estiu 2018 "Un barri que era una escola" Ampa Pare Català

11:00

Inicio del curso de MIndfulness I intensivo verano Centre Mompó

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

159€

Dimarts 26
8:00

Escola d'estiu 2018 "Un barri que era una escola" Ampa Pare Català

10:00

Inicio del curso de Reflexología Podal

Centre Mompó

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

Micro Abierto a cantautores y poetas

Kaf Café

21:00

Degustación Street food

Tulsa

-

Escola d'estiu 2018 "Un barri que era una escola"

Ampa Pare Català

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

19:00

Hortflix: Cineforum al CSOA l'Horta

CSOA l'horta

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

21:00

Pencil up: Juego de palabras

22:00

JAM de Lindy Hop

Micro Abierto a cantautores y poetas

Kaf Café

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:00

Jam Lindy Hop

Clandestí

21:30

Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez

Tallafocs

22:00

Jam de lindy hop

Clandestí

22:00

2nda Muestra de Canto polifónico de fin de temporada

Fusionart

22:30

Teatro de humor improvisado

La Gramola

8:00

Escola d'estiu 2018 "Un barri que era una escola"

Ampa Pare Català

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

La Ola Fresca

-

20:00

Jam Claqué

Satchmo

3€

20:30

flamenco. Celia Romero

Teatro Círculo

22:00

3º MicroFestival de MicroTeatro (4 Micro obras/humor) Fusionart

23:30

DJ: (Reggae/Dub).

2,50€

Taller de Yoga para adolescentes

Gobinde Yoga

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

-

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina

La Ola Fresca

La Pentola

5€

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Beni

Tulsa

3€

19:30

Concert de fi de curs del Cor

CIM

Clandestí

20:30

trilogía de mujeres medievales. Antonia Bueno Teatro Círculo

Spirit

22:00

3º MicroFestival de MicroTeatro (4 Micro obras/humor) Fusionart

23:30

DJ: (Reggae/Dub).

8:00

Escola d'estiu 2018 "Un barri que era una escola"

Ampa Pare Català

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

5€

11€
6-8€

Dissabte 30
14:00

Dijous 28

-

Fusionart

9:00

-

2,50€

Divendres 29

-

450€

Dimecres 27
8:00

20:30

Fusionart

15€

11€
6-8€

LLOCS
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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.

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, casolans, saborosos i 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.
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AVATI

Teràpia, orientació i educació

47

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

Un espai de transformació personal i
comunitària que ens convida a convertir-nos en l’agent de canvi de la nostra
vida. Un lloc per a treballar la relació amb
la parella, amb els fills, amb el treball,
amb les amistats. Un lloc on aprendre
sobre les nostres sexualitats i on podem
elaborar les nostres pèrdues. Un lloc on
trobar acompanyament terapèutic per a
créixer com a persona. Sempre des de la
igualtat, la llibertat, la responsabilitat i el
respecte a les diferències.

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.

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.
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Clandestí
Bar popular

C/ del Poeta Asins, 9
Dm-Dg 18:30-2:30h
636 960 548
facebook / clandestibenimaclet
Podria dir-se que Ximo, en compte de
crear un bar, va decidir obrir al públic
el saló de la seua casa. Una vegada dins
descobriràs les seues passions: el swing i
el blues, la música valenciana, els cantautors, el lindy-hop, els jocs de taula i per
descomptat, la cocteleria. Demana-li el
seu famós gintònic de romaní i mel o atreveix-te amb un parell de Chufitos. Clandestí es posiciona en Benimaclet com un
lloc on reivindicar la cultura popular i on
et sentiràs formar part.

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!
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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.

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...
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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.

l'autora que
busques
està ací
Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es
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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.
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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.

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.
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La Ola Fresca

All you need is love!
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

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.
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La Repartidora

Llibres, formació i comunicació
C/ Arquitecte Arnau, 5
Dx-Dv 10:30-13:30 17-20
facebook.com/larepartidora.valencia
larepartidora.org
“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui
seran els pobres de demà.” Aquesta frase
del passat il·lustra el que seria el pensament d’un grup de cinc persones, que
volen canviar el sistema des de dins. Totes
elles han creat La Repartidora, un projecte social, cultural i polític autogestionat
que dóna suport a projectes d’economia
solidària, productes ecològics i llibreria.
Tot per a preparar el que ha de vindre. Ja
que com va dir el filòsof: “El revolucionari
ha d’escoltar l’herba créixer.”

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
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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Estem pels teus drets.
Viu-los.

Pl/ Alcalde Domingo Torres, 2-1-1, València, 46020

www.elrogle.es

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’.

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.

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.
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mostralaploma.org

mostra
mostra
la
laploma
ploma
festival internacional de
cinema i cultura per la diversitat
sexual, de gènere i familiar

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.

del 31 de maig al 23 de juny
valència 2018
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