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Hola! 

Ací tens el 41é número de Benimaclet En-
tra, la revista veïnal del barri.

En aquest mes, la revista s’ha proposat 
reflexionar sobre les diferents polítiques 
relacionals o models alternatius a la mo-
nogàmia. Diferents veus s’han reunit per 
a compartir les seues experiències.  

Trencar tòpics i obrir mires, estar oberts a 
la diversitat, prendre decisions conscients 
respecte a les nostres relacions sexuals i 
afectives. És necessari desconstruir idees 
i convencions socials preconcebudes so-
bre nosaltres i sobre com relacionar-nos. 
D’aquesta manera, tenint damunt la taula 
tot el ventall de possibilitats, adonant-se 
que mai hi ha una única forma de ser i de 
comportar-se, podrem conéixer, experi-
mentar i decidir quin camí volem agafar.

Per unes relacions felices, sanes i lliures 
sempre de l’honestedat, el respecte, el 
compromís i l’horitzontalitat.

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 totes i tots!
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El capitalisme tendeix a 
instrumentalitzar moviments 
com el feminista conver-
tint-los en una moda

L’entrevista completa a la nostra web

África Pitarch Zafón
Portada del número de febrer

En la teua última exposició, anomenada 
‘C M Y W’ reflexiones sobre la dona en 
totes les seues vessants. Per quin motiu? 
Sempre he dibuixat, sobretot dones. La fi-
gura de la dona m’inspira i em sent atreta 
per la representació de la feminitat, però no 
només per la representació artística que enal-
teix la bellesa de la dona, com en l’art clàssic, 
sinó per la dona en tota la seua realitat. Va 
arribar un moment en la meua trajectòria 
artística en el qual em vaig preguntar d’on 
venia aquesta necessitat i, coincidint amb 
un descobriment personal de la consciència 

feminista, vaig entendre que volia, d’alguna 
manera, alliberar la imatge de la dona. Per 
tant, aquesta exposició és una vegada més, 
eixa representació artística en la qual experi-
mentant amb diferents tècniques sorgeix 
una idea on mescle l’estètica i la tècnica. El 
CMYK, codi de color primari, substituint 
la K (negre) per la W (Woman), i utilitzant 
la risografia, una tècnica que sol tindre unes 
opcions de color limitades.

Mentrestant, l’auge de l’extrema dreta pre-
tén acabar amb molts drets que les dones 
i altres col·lectius han aconseguit. Què et 
sembla aquest context polític? L’auge de 
l’extrema dreta té moltes causes: els conflic-
tes a Orient Mitjà, a Àfrica i la immigració, 
la por i la intolerància. Vivim en un món 
cada vegada més global, pràcticament tot en 
la nostra vida el regeix el capitalisme i, con-

cretament a Europa, estem immersos en una 
deriva neoliberal amb uns interessos polítics 
molt concrets. En moments de crisi com els 
que vivim a Occident en els últims anys, el 
feixisme és, a la fi, el braç armat del capi-
talisme perquè res canvie. Però en la dreta 
espanyola, per desgràcia, sempre ha tingut 
cabuda aquest tipus de pensament, només 
que hui es desmarca amb un discurs més 
reaccionari i manipulador. Crec que és un 
context molt trist i preocupant al qual no 
hem de girar l’esquena.

Comparteixes aquesta relació de l’artista 
com a militant polític? Una artista o il·lus-
tradora té els seus propis ideals, però crec 
que el seu paper no ha de ser necessàriament 
pres com a exemple social de qualsevol clas-
se. Ara bé, valore molt positivament que una 
artista amb visibilitat es comprometa amb 
determinades causes fent ús de la seua posi-
ció. Jo, personalment, em sent compromesa 
amb el moviment feminista, d’altra banda, 
altres artistes com Elías Taño, donen suport 
a causes polítiques justes des de la seua obra.

Multitud d’empreses fan referències a les 
dones i aparentment tracten de reivindicar 
el seu paper. Com ho veus? El capitalisme 
tendeix a instrumentalitzar moviments com 
el feminista convertint-los així també en una 
moda. Açò té conseqüències positives i nega-
tives. D’una banda, si parlem de feminisme, 
crec que és bo que el missatge arribe a més 
gent; per una altra, es desvirtua l’essència 
d’aquest i fins i tot pot arribar a convertir-se 
en cosmètica de pur màrqueting amb un 
missatge realment controvertit.

El BE de febrer tracta els diferents models 
relacionals alternatius a la monogàmia. 
Veus possible alternatives? Sí, crec que és 
possible. Per a moltes parelles és un avanç en 

l’àmbit de les relacions afectives que reque-
reix molta intel·ligència emocional, empatia 
i confiança.

Què opines del “tindre parella per a tota 
la vida”? Crec que una parella pot durar 
tota una vida junts, per descomptat, però 
no compartisc aquesta convenció social en 
la qual es concep a la parella com una cosa 
eterna. Aquesta idea equivocada de les relaci-
ons de parella, si arriben a la seua fi, frustren 
a les persones i socialment són enteses com 
un fracàs més que per un aprenentatge com 
a individu.

Actualment es posa en crisi l’amor ro-
màntic i existeix una tendència a l’auto-
suficiència i a la individualització. Viure 
des de la individualitat o en comú? És una 
qüestió de moments vitals i tipus de perso-
nes. Encara que, sens dubte, estic en contra 
de la idea de l’amor romàntic que se’ns ha 
ensenyat, cal començar a educar en l’amor 
d’una forma sana i realista. L’ensomni i la 
divinització en aquests aspectes ens porten a 
relacions tòxiques o sentiments de fracàs que 
res té a veure amb el que hauria de ser una 
relació en parella. Al meu entendre, l’amor si 
no suma, no val la pena. Així és com decidisc 
si individualitat o en comú.

Com han de ser les relacions socials afecti-
ves perquè ens puguen fer felices? Lliures, 
sinceres i empàtiques.

Entevista per Manuel P. Bernat



Per què és difícil definir el poliamor? El 
poliamor o les relacions no normatives o no 
monògames són difícils de definir perquè no 
hi ha referents, models, ni informació, així 
que se sol basar en les experiències de les per-
sones que el practiquen i en alguns estudis, 
i és difícil arribar a consensos. Per exemple, 
ja només l’etiqueta de poliamor genera molts 
dubtes i polèmiques perquè hi ha models que 
no hi encaixen. Per això, se sol utilitzar aques-
ta etiqueta com a paraigües per englobar to-
tes les relacions ètiques no normatives o totes 
les relacions no monògames.

Quins són els principis bàsics d’aquesta 
forma de viure les relacions? Aquesta forma 

de viure les relacions es basa, en contrapo-
sició a la monogàmia, en el concepte de la 
no exclusivitat sexual ni afectiva. Encara que 
depén del model, de forma genèrica, s’esta-
bleixen uns acords on hi ha llibertat per a 
conéixer, intimar, mantenir relacions sexuals, 
enamorar-se, o qualsevol expressió afectiva o 
sexual, amb més d’una persona.

Partint d’ací, els principis fonamentals són 
l’honestedat i la sinceritat. Es tracta primer 
de ser sincer amb tu mateix i després ser-ho 
amb les persones amb les quals et relaciones. 
Òbviament per tal de ser-ho necessites uti-
litzar l’eina de la comunicació i aprendre a 
expressar els sentiments, desitjos i necessitats 
d’una manera eficaç i respectuosa amb l’altra 
persona.

És molt important aclarir que, si en una rela-
ció hi ha enganys o ocultes alguna de les teues 
relacions a les altres, això ja no es considera 
poliamor, ja que el poliamor o les relacions 
no normatives posen el focus sempre en l’èti-
ca com a valor fonamental (per això se solen 
nomenar també com a relacions ètiques no 
normatives).  

És el mateix poliamor que relació oberta? 
No, normalment i dins d’aquestes comuni-
tats, se sol parlar de relació oberta quan no 
hi ha exclusivitat sexual en una parella i els 
membres tenen l’acord de poder mantenir 
relacions sexuals amb altres persones. No 

obstant això, no se sol incloure la no exclusi-
vitat afectiva i això és el que les diferencia, ja 
que en el poliamor s’entén que pots mantenir 
relacions sexe-afectives o romàntiques amb 
diverses persones independentment del pla 
sexual.

Existeix la gelosia dins de les relacions 
poliamoroses? Per descomptat! És de fet, 
una cosa que se sol associar i és un error. Les 
persones que practiquen el poliamor s’han 
educat en el mateix entorn que les persones 
monògames i per tant les bases socials que 
tenen a veure amb la possessió i amb la gelo-
sia les han rebudes igual, ja que la gelosia és 
una emoció complexa apresa socialment. La 
diferència és que hi ha un treball emocional 
diari per a superar-ho. Però, a més, les perso-
nes poliamoroses s’enfronten habitualment a 
situacions que podrien actuar d’estímuls per 
a l’aparició d’aquesta emoció, així que és ha-
bitual que puguen sentir-la amb freqüència.

Quina és la causa que el tipus de relació 
majoritària en la nostra societat siga la mo-
nògama? La causa és que el que és normatiu 
no inclou cap altra alternativa. És a dir, no 
ens ensenyen des de petits que hi ha altres 
formes de relacionar-se que poden ser igual-
ment vàlides, ni ens ensenyen models ni refe-
rents, sinó que se sol castigar tot el que se n’ix 
de la norma i s’intenta que totes les persones 
capiem en aqueix model.

Funciona la monogàmia? Hi ha persones a 
les quals els funciona la monogàmia. Igual 
que hi ha persones a les quals no. És a dir, 
el que no funciona no és el model de la mo-
nogàmia, que és igual de vàlid que qualsevol 
altre. El que no funciona és l’intent que to-
tes les persones capiem en el mateix model. 
En una societat on hi ha tanta diversitat, és 

El poliamor es basa en la 
llibertat per a conéixer, intimar, 
mantenir relacions sexuals, 
enamorar-se, o qualsevol ex-
pressió afectiva o sexual, amb 
més d’una persona

Si en una relació hi ha enganys 
o s’oculta alguna cosa, això ja 
no és poliamor, ja que aquest 
posa el focus sempre en l’ho-
nestedat i en la sinceritat

quasi impensable que totes les persones fun-
cionem igual i tinguem els mateixos desitjos 
i necessitats i per tant és molt difícil que totes 
estiguem còmodes en el mateix model rela-
cional.

L’aspecte negatiu és que com les relacions no 
monògames encara estan fora de la norma, es 
dóna el cas de persones i relacions a les quals 
no els funciona (posem com a exemple la 
quantitat d’infidelitats o de relacions basades 
en l’engany) i que no tenen referents, ni re-
cursos, ni models per a triar un altre sistema 
i acaben recorrent a la mentida i les traïcions, 
fent mal a les seues relacions i perdent-les.

POLÍTIQUES RELACIONALS

Quin consell li donaries a una persona que 
vulga obrir la seua relació o experimentar 
el poliamor? Aquesta pregunta és la més di-
fícil. M’imagine que el primer consell que li 
donaria és que s’informara, que abans llegira 
llibres i articles sobre el tema, i que s’acostara 
a grups i associacions i a persones que practi-
quen aquest tipus de relacions per a intentar 
tindre models i referents i aprendre d’ells i 
evitar els mateixos errors al màxim possible.

I que tinga molta paciència i s’arme de valor 
i ganes perquè el procés és molt dur i intens.  

Entrevista i fotografia: Alejandro Murcia

Tafanejant en la 
psicologia del poliamor
Inés González. Psicòloga
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Contacte d’Inés González
psicoensigno@gmail.com



De l’amor neoliberal 
a l’amor lliure 
Transformar conceptes de lluita en formes 
d’estimar

En l’actualitat, podem afirmar que la idea 
de tindre parella per a tota la vida s’està 
qüestionant fortament, sobretot en ambi-
ents més polititzats. Lligar-se a una persona 
per a sempre comença a semblar absurd i, 
fins i tot, una opressió que cal trencar per a 
ser felices. Però cal ser conscients que, com 
afirma Brigitte Vasallo (2017), «deconstrui-
mos el amor romántico, sí, pero de paso 
desmontamos las estructuras amorosas y los 
vínculos de apoyo, que nos servían, precisa-
mente, para hacer frente al capitalismo y a 
otras violencias». Aquestes paraules de Va-
sallo s’han d’entendre en el context actual 
de la modernitat líquida (concepte encunyat 
per Bauman), en què no hi ha profunditat 

en les relacions i l’amor s’ha convertit en una 
mercaderia més. Com afirma Natàlia Wuwei 
(2017):

«Tractem el nostre entorn com un objecte 
perquè el veiem com un element extern a 
nosaltres, al qual accedim per cobrir les 
nostres necessitats. Les persones amb qui 
ens relacionem també formen part d’aquest 
entorn-objecte i, per tant, ens hi apropem 
tenint en compte les nostres necessitats i els 
nostres desitjos, però no els seus.»

En el context actual d’individualització i ato-
mització de les persones, en què, com diu 
Marina Garcés (citada per Vasallo 2017), 
«entres i ixes de la vida dels altres com si 
estiguérem en un supermercat», el trenca-
ment amb la cultura de la monogàmia ha 
esdevingut l’excusa perfecta per a seguir 
aprofundint en el distanciament, tant físic 
com emocional, entre la gent, sota una fal-
sa aparença d’independència i llibertat, dos 
conceptes que cal analitzar.

Des de l’economia feminista s’ataca dura-
ment la idea d’autosuficiència i independèn-
cia dels individus i s’afirma que «si todxs 
actuáramos bajo estos preceptos, no habría 
sociedad posible, porque nadie se haría car-
go de sostener la vida en su conjunto» (Pérez 
2014: 239). Front a aquesta idea es proposa 
la d’interdependència, que «deriva de la 
precariedad de la vida, que solo puede re-
solverse en común» (Pérez 2014: 238).

Pel que fa a la llibertat, sovint l’entenem com 
fer el que volem, sense tindre en compte res 
més: ni les persones ni l’entorn. D’aquesta 
manera es verticalitzen les relacions, atorgant 
més ‘llibertat’ a la gent que gaudeix de més 
privilegis pel fet d’ajustar-se més a l’etique-
ta BBVAh (‘blanco, burgués, varón, adulto 

L’amor basat en l’horitzonta-
litat i en l’eliminació gradual 
dels privilegis, en l’assemblea 
constant,  en la interdepen-
dència i en el comú

És arriscat parlar d’amor per 
a tota la vida, però sí que rei-
vindiquem tant la possibilitat 
com l’esperança que això siga 
possible

tes, emocions i sensacions afectives (cels, 
pors, atracció per altres persones...) que ens 
passen pel cap, de manera que es puguen 
treballar constantment, sense que supose un 
trauma, i evolucionar i transformar els sen-
timents negatius en positius. Així, evitarem 
l’explosió de negativitat que suposa parlar i 
gestionar els conflictes quan no hi ha una al-
tra eixida, fet que, moltes vegades, suposa el 
trencament de la relació.

Sabem que és arriscat parlar d’amor per a 
tota la vida, però sí que reivindiquem tant 
la possibilitat com l’esperança que això siga 
possible. I no ho fem des de la cultura de la 
monogàmia, des del hasta que la muerte nos 
separe, ni des de la possessivitat. Entenem 
l’amor com un aspecte canviant (podem 
sentir amor cap a una persona de diverses 
maneres al llarg de la vida) i com la màxi-
ma expressió de compromís mutu amb la 
gent -la nostra gent-, que s’ha de basar en 
l’horitzontalitat i en l’eliminació gradual dels 
privilegis d’aquells que els sustenten, en l’as-
semblea constant com a garant del procés,  
en la interdependència com a manera de re-
lacionar-nos amb les altres i en el comú com 
a espai relacional. Només així podrà florir 
l’amor, només així serem lliures.

At-Versaris del fanzine ‘Polítiques, amor i cures’  

y heterosexual’, en castellà) (Pérez 2014) i, 
al remat, reproduïm en les nostres relacions 
afectives l’esquema neoliberal de l’economia 
i la societat capitalista: perpetuació de pri-
vilegis disfressats de llibertat, consum, indi-
vidualitat...

Amb aquesta percepció de la idea d’indepen-
dència i de llibertat, la concepció d’amor lliu-
re s’ha desvirtuat i ha passat a ser amor, com 
tot, neoliberal, un instrument més del capi-
talisme per tal d’individualitzar-nos, de tren-
car els pocs lligams que conservem. Cal ser 
conscients que, tot i aspirar a trencar amb la 
cultura de la monogàmia, «la pareja ha sido 
siempre un refugio, sobre todo para las vidas 
migradas, precarias o de deseos no heterose-
xuales» (Vasallo 2017 ) i que no podem aca-
bar amb els espais de compromís, confort 
i sosteniment del vida que hem construït. 
Com afirma Natàlia Wuwei (2017):

«En una relació, la responsabilitat hauria 
de ser compartida, hauria de ser de les 
persones que generen l’espai i la relació; 
no de manera separada (cadascuna la 
seva), no vertical (tota la responsabilitat és 
només d’una persona), sinó com a combi-
nació, tenint en compte els contextos de 
cada persona i el que s’està compartint.»

Un fet indispensable per tal de generar rela-
cions horitzontals i compromeses és el que 
anomenem assemblea constant, que no és 
una altra cosa que assumir el compromís de 
parlar i posar sobre la taula tots els aspec-
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Pots trobar el fanzine ‘Polítiques, 
amor i cures’ en
La Repartidora
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LEMOS + LEHMANN

LEMOS + LEHMANN

1:1
Com es parla de la monogàmia en el 
2019? Quins són els motius per a 
continuar creient que una relació mo-
nògama es manté en el temps? Com 
confiar que és viable i pot respondre a 
les vertaderes necessitats dels seus pro-
tagonistes? És clar que la monogàmia 
no és moderna en aquest segle, molt 
menys si pertanys a la generació millen-
nial, post-millennial i/o aconsegueixes les 
teues cites per Bumble o Tinder. El seu 
significat s’ha vist enormement desvirtu-
at durant les últimes dècades en les quals 
les noves variants de poliamor i polire-

lació han irromput amb força, transfor-
mant el sentit de la relació ‘de dues’.

Declarar-se monògama és un desafia-
ment que en aquestes pàgines aborde 
amb humilitat, sense judici i amb l’úni-
ca intenció de compartir la meua con-
versió.

Sempre vaig tindre una grandíssima 
capacitat per a enamorar-me, no de 
qualsevol però enamorar-me. Podia llan-
çar-me al buit i entregar tot el que sóc 
durant uns dos anys. Una vegada arribat 

Viure en equip és un repte enorme, una 
assemblea constant, un anar i vindre, 
però tot el que naix d’aquest procés val 
la pena. Tinc un company amb el qual 
vull anar a tots els llocs, dormir totes les 
nits i estimar en plenitud. Les ganes de 
més han desaparegut i trobar-me en la 
relació tancada i de 24/7 m’ha permès 
delegar, donar suport i construir a llarg 
termini un amor amb intensitat. Durant 
anys pensar en una relació com la que 
mantinc hui en dia em resultava inviable 
i la fidelitat un estat fals i conservador. 
La monogàmia va arribar de manera 
triada, no imposada i quan ho va fer 
va ser, simplement natural.

P.L.

aquest punt crucial, aquesta meta invisi-
ble però dolorosa, sempre apareixia una 
altra opció, un nou objecte de desig. No 
vaig ser fidel a cap de les meues parelles 
des dels quinze anys fins als trenta-u i no 
era un acte banal o superflu, un morreig 
de discoteca, no. Era una força irrefre-
nable que m’empentava al desconegut. 
Aquesta tirada em va portar als pitjors 
racons, carrerons de plor i desempara-
ment. Un combo al qual mai vaig poder 
renunciar de manera racional quan es 
tractava d’una nova atracció. Vaig créixer 
doncs entre ruptures i intenses històries 
d’amor, poliamor i altres variacions del 
que es considerava una relació oberta. 
En elles es parla o calla, es gaudeix com-
partint històries paral·leles o es pateix, es 
fa un major o menor ús de la condició 
de la relació, hi ha gelosia, curiositat, 
desconfiança i, a vegades, passió. Tot 
és possible quan es tracta de reformu-
lar, ‘ser lliure’ i, en molts casos, evitar la 
inacceptable separació. Un joc addictiu 
que acaricia l’ego i t’ofereix múltiples 
possibilitats. Vaig ser una gran fan.

I em vaig cansar.

Són moltes les circumstàncies, els desit-
jos i els diferents orígens familiars que 
et conviden al poliamor. Jo vaig acabar 
comprenent les meues causes per a, des-
prés, entregar-me suaument al compro-
mís emocional i sexual amb una única 
parella. Des de llavors habite un espai 
de franquesa en el qual he transformat 
la por a l’abandó i he deixat de fugir. 

POLÍTIQUES RELACIONALS
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Continua en la pàgina següent

Fa alguns mesos, si qualsevol persona 
coneguda m’haguera parlat d’una experi-
ència poliamorosa, m’hauria disposat a 
escoltar-la atentament, plena de dubtes, de 
pensaments creuats i mil preguntes a fer. No 
sé per on hauria començat, ni quin seria el 
pensament que se m’hauria creuat primer. 

El que sé ben cert és que duria a sobre un sac 
ple de preconcepcions: “si ja és difícil estar 
amb una persona, imagina’t amb dues”, “és 
molt interessant però no té cap sentit a llarg 
termini”, “això és impossible de gestionar 
de manera normal, està abocat a la clan-
destinitat”, “per què clavar-se sense neces-
sitat en una relació que et pot donar tants 
problemes si sola ja estàs bé”... Prejudicis ba-
sats en opinions més o menys generalitzades, 

en anàlisis extretes d’experiències personals o 
en discursos –tant propis com aliens– sobre 
com deconstruir l’amor romàntic i exercir 
l’amor lliure.

Pocs mesos enrere, entestada en un treball 
personal per desprendre’m de la dependèn-
cia emocional, les inseguretats i els hàbits 
sentimentals adquirits en relacions anteriors, 
haguera escoltat, convençuda que això estava 
molt bé, però que no era per a mi. 

Per a mi, dona heterosexual, en un ambient 
predominantment heterosexual i monògam, 
on parlar d’amor lliure és la norma però 
exercir-lo és l’excepció.

Per a mi, que m’havia convençut que ha-
via d’estar sola per a aprendre què volia de 

les relacions futures, que havia renunciat a 
expressar amb naturalitat part dels meus 
sentiments per por a generar expectatives. 
Que havia entés que amor lliure volia dir 
que, tant jo com l’altra persona, acordàvem 
tenir la llibertat de fer el que ens vinguera de 
gust mentre l’altra persona no ho sabera, ho 
sabera a mitges o ho sabera tot, però sense 
projeccions de futur ni assumpcions d’esta-
bilitat, i sense haver de donar explicacions.

Per a mi, que no tenia temps, ni ganes, ni 
pretensions de clavar-me en més embolics 
que aquells que em feren bé a mi i que em 
serviren per a avançar en el meu projecte in-
dividual. I a més, políticament, estava con-
vençuda que aquest era el camí cap al meu 
apoderament com a dona.

Fa pocs mesos haguera hipotitzat amb la 
possibilitat de fer-ho, convencent-me a mi 
mateixa que una relació poliamorosa seria no 
sols impossible, sinó dolenta per a mi.

I ací em trobe ara: enmig d’una relació po-
liamorosa, oberta, sincera, estable, pública i 
profundament política, amb un home i una 
dona que fa anys que són parella entre elles i 
que ara són també les meues amants. 

De cop i volta sóc jo la que respon preguntes 
formulades amb atenció i curiositat, i creia 
que se’m faria costera amunt respondre les 
que m’imaginava.

Per a mi, dona heterosexual, 
en un ambient heterosexual 
i monògam, on parlar d’amor 
lliure és la norma però exer-
cir-lo és l’excepció

I ací em trobe ara: enmig 
d’una relació poliamorosa, 
oberta, sincera, estable, pú-
blica i profundament política, 
amb un home i una dona 

El que jo esperava estava fortament basat 
en les estigmatitzacions habituals pati-
des pels col·lectius LGTBIQ, en la visió 
erotitzada i patriarcal dels trios (en especial 
d’aquells on hi ha dues dones), i en la con-
cepció tradicional de les relacions amoroses 
–sempre monògames– i de la família –que 
sols pot sorgir d’una relació monògama–.

Esperava que la primera pregunta fos sempre 
referent al sexe, amb dubtes sobre la logísti-
ca de l’acte sexual en si, preguntes referents 
a la meua relació sexual amb una altra dona i 
la sempre pertinent matisació “Quin tio més 
llest/espavilat/puto amo”.

Després, vindria la jerarquització “Però qui-
na de les dues t’agrada més?”. En el cas que fos 
l’home, es reforçaria la teoria del puto amo. 
En cas que fos la dona “Aleshores ara eres 
lesbiana?”. En cas que no en fos cap, això 
no seria possible, sempre t’ha d’agradar algú 
més.

La resta de qüestions –referents al que és sen-
timental– ja vindrien més endavant, una vol-
ta passats el morbo i la visió exclusivament 
sexual d’una relació en què intervenen més 
de dues, i acabarien amb alguna cosa pare-
guda a “saps que açò té els dies comptats, no?”, 
“eres la seua novia de cap de setmana” o “i què 
faràs quan vulgues formar una família?”.

POLÍTIQUES RELACIONALS

Llibertat vol dir no tindre por
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Continua en la pàgina anterior Nosaltres volem construir 
una de tantes opcions per 
demostrar(-nos) que l’alter-
nativa no és sols possible, 
sinó que és més alliberadora 
i, per tant, necessària

He aprés la coherència 
d’entendre i fer l’amor com 
entenc i faig política: una 
assemblea constant i quoti-
diana, en què els conflictes 
són motors necessaris de 
creixement i coneixença 

Si bé és cert que algunes d’aquestes preguntes 
m’han estat formulades, i alguns dels dubtes 
han estat presents, la reacció majoritària ha 
estat molt diferent de la que jo projectava.

Les primeres preguntes sempre han fet 
referència als sentiments i a la gestió emo-
cional de la relació, amb un respecte, una 
obertura de mires, una empatia i unes ganes 
d’aprendre enormes. Com que els aspectes 
més profunds ja els havíem parlat, les pre-
guntes posteriors fluïen indistintament 
cap al que és social, sexual i quotidià, im-
pregnades de reconeixences, autocrítiques i 
evidències que potser molta gent no s’havia 
plantejat abans, i molt matisades pels princi-
pis bàsics que entenien que implicava tenir 
eixe tipus de relació. 

Personalment ha estat molt enriquidor i 
molt motivador haver compartit aquesta 
experiència amb amigues i companyes, ha-
ver-la contrastat i debatut. La pregunta que 
més em sobtava, i que provocava sempre les 
reaccions més emocionals, era sobre la meua 
felicitat. Tothom em preguntava si jo era 
feliç, i quan jo responia somrient que sí, 
que molt, s’esdevenia el torrent de qües-
tions i dubtes, i em reafirmava en dues 
creences que ara sent molt fermes i lligades 
entre si: que les relacions personals han de 

ser un acte polític més i que la felicitat és 
revolucionària.

Mentre construïsc aquesta relació amb altres 
dues persones he aprés, i aprenc cada dia, la 
coherència d’entendre i fer l’amor –qualsevol 
classe d’amor– com entenc i faig política: 
una assemblea constant i quotidiana, en què 
els conflictes són motors necessaris de crei-
xement i coneixença personal i col·lectiva i 
són abordats en el moment en què apareixen 
per evitar malentesos i patiments gratuïts. 
En què ens cuidem entre totes i som hones-
tes per generar la confiança necessària i així 
treballar des de la sinceritat més absoluta, 
i per tant, des de la màxima coneixença de 
les nostres companyes. En què tenim una 
responsabilitat i un compromís amb les nos-
tres companyes i entenem la nostra llibertat 
dins d’aquest marc. Però sobretot, en què 
hem entés que colze a colze la vida cobra 
molt més sentit, perquè compartir-la fa 
que moltes coses siguen possibles, moltes 
més que quan estem soles, i això ens dóna 
esperança, i ens fa felices.

Quan vaig decidir mostrar obertament la 
relació que tenia, no ho vaig fer amb l’afany 
de normalitzar-la. No desitgem eixa norma-
lització, perquè no volem estimar com ho 
imposa la norma. Nosaltres volem trencar-la 
i no volem imposar-ne d’altra, sinó construir 
una de tantes opcions per demostrar(-nos) 
que l’alternativa no és sols possible, sinó que 
és més alliberadora i, per tant, necessària.  

Ho vaig fer des del convenciment que la po-
lítica s’ha de fer cada dia, en cadascuna de 
les nostres accions quotidianes, perquè allò 
que pensem signifique realment alguna cosa. 
I perquè l’acció, i la felicitat derivada d’eixa 
acció, és molt més pedagògica que la parau-

la. Després d’haver fet pública la relació, 
s’han generat converses sobre sentiments, 
feminisme, anticapitalisme, cures, criança 
compartida, diversitat sexual o implicació 
política, amb molta gent que probablement 
n’havia sentit parlar poc d’aquests temes, i si 
ho havien fet, havia estat des d’una perspec-
tiva molt teòrica.  

Moltes seguiran pensant que és interessant, 
però que no és per a elles, algunes potser es 
replantegen algunes qüestions de les seues 
pròpies vides, molt poques assumiran el dis-
curs polític que fonamenta l’acció i el duran 
a la pràctica. Algunes per comoditat –perquè 

no és fàcil i requereix molt de compromís i 
esforç–, unes altres per por, unes altres per 
ceguesa. Exactament el mateix ocorre amb la 
resta de militàncies quotidianes.

I com en la resta de militàncies, arribem o no 
a més gent amb allò que practiquem, la reali-
tat és que ho fem perquè n’estem convençu-
des, perquè ja no podríem fer-ho d’una altra 
manera. Perquè ens hem llevat la bena dels 
ulls, perquè ho fem en col·lectiu i això ens 
dóna forces, perquè sols entenem cada acció 
com a mitjà per a aconseguir la mateixa feli-
citat i l’aliena, i perquè no tenim por. Perquè 
això és la llibertat, no tenir por. I nosaltres 
no entenem que puga haver-hi felicitat 
sense llibertat.

Nosaltres del fanzine ‘Polítiques, amor i cures’

Pots trobar el fanzine ‘Polítiques, 
amor i cures’ en
La Repartidora
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Adore el jazz, s’enfila en la meua vida tant 
com l’anarquisme i diria que estan com-
pletament vinculades entre si. Crec que en 
la mesura en què es desenvolupen i es refor-
mulen al pas del temps, esquivant la censura, 
donant-li formes noves al seu llenguatge és 
com es mantenen vives. Per a aconseguir-ho 
es precisen persones que, aventurant-se en 
allò que no es coneix, s’atrevisquen a trans-
gredir les normes i compartisquen amb les 
altres allò que han descobert, inspirant així 
el present. Indubtablement, ambdós són 
ontològics, tant com ho són les relacions 
humanes amb els esdeveniments mentals 
experimentats per les persones. La resta, allò 
que s’anomena ordre, no és una altra cosa 
que dominació i estructura i sembla que avui 
en dia encara hi ha una gran dificultat per a 
desfer-se del pes de les representacions idea-

listes o preestablertes. Posaré un exemple per 
a transitar aquesta relació. 

Dorothy Jeanne Thompson, en 1952 in-
trodueix l’arpa al jazz. Coneguda com a Do-
rothy Ashby, va descobrir noves possibilitats 
gràcies a la seua visió innovadora superant la 
resistència inicial de la resta de músics de jazz, 
donat que l’arpa estava molt vinculada a la 
música clàssica (amb tota la càrrega cultural 
que comporta), i la va convertir en el seu ins-
trument principal. Es pot dir, que és una de 
les millors intèrprets de jazz i de les arpistes 
del segle XX, per la seua trajectòria musical, 
però sobretot perquè va oferir una nova opció 
fora dels paràmetres i la va saber introduir 
en un procés tan col·lectiu i canviant com 
és el jazz, sent dona, racialitzada i sent im-
pulsora i compositora del seu propi estil.

Així com ella, aquest estil musical no està 
subjecte de manera estructurada a una 
partitura, sinó que es basa en la improvisa-
ció i en la lliure interpretació, i encara que 
els músics executen un tema dins d’un marc 
harmònic, poden deixar a la imaginació 
l’oportunitat de modificar-lo. Si tenim en 
compte la importància que té l’observació i 
la comunicació perquè es done aquesta con-
nexió musical on la diversitat conflueix po-
dria dir que, així com succeeix al jazz, en 
les relacions, l’anarquia pot ser com diria 
Deleuze: “una estranya unitat que només 
es reclama d’allò que és múltiple”. És a dir, 
una concepció del que és relacional com una 
oportunitat individual que esdevé col·lectiva 
en tant que es veuen les relacions sexe afecti-
ves o no com un vincle particular i no com 
a un element dins d’una categoria establerta 
per les normes socials, d’una forma més fle-
xible, comunicativa i horitzontal en la qual 
tot se sotmet a un acord mutu i on les cate-
goritzacions no són necessàries per a gaudir, 
mantenir i expressar l’amor en les relacions 
perquè no hi ha necessitat d’establir una 
distinció formal entre els diferents tipus de 
relacions, i on, com al jazz, poder parlar o 
jugar amb el temps sense atordir-se sistemà-
ticament perquè, en aquest cas, les relacions 
no estan sotmeses a un conjunt preestablert 
de normes o regles. 

Quan escolte un concert de jazz, pense en la 
capacitat humana d’aconseguir ser ingover-

El jazz i l’anarquisme precisen 
persones que s’atrevisquen a 
transgredir les normes i com-
partisquen amb les altres allò 
que han descobert, inspirant 
així el present

L’amor no com a un element 
dins d’una categoria establerta 
per les normes socials sinó una 
forma més flexible, comunica-
tiva i horitzontal en què tot se 
sotmet a un acord mutu 

nables, de resoldre els moments vitals en el 
món en general o dels afectes tal com volem 
fer-ho amb el conjunt de persones que ens 
acompanya i tenint cura dels processos, de 
forma que harmoniosament totes, arribem a 
un acord mutu i plaent i que per a poder ser-
ho, necessitem fer-ho des d’una comunitat 
d’afectes ampla i diversa, plantejada a llarga 
duració, sense la jerarquia dels principis que 
el capital proposa per a confrontar-nos horit-
zontalment i mantenir-nos en exclusivitat i 
aïllades. És necessari establir vincles com ho 
va fer Dorothy Ashby amb la seua música, 
mostrant-nos com som, sabent realment 
allò que estem fent, conscients d’estar for-
mant part del desenvolupament d’una for-
ma de relacionar-nos social, afectiva, sexu-
al i política (m’atreviria a afegir econòmica), 
que es dóna mentre vivim en la privadesa de la 
nostra intimitat, en tot allò que arriba a ser po-
lític del que és personal, anant més enllà de les 
resistències de vegades pròpies o col·lectives. 
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Adore el jazz, l’anarquia i l’amor

Per tot açò, no establiré un tipus de forma 
de relacionar-se, perquè mentre vivim i en-
cara que tenim uns paràmetres en els quals 
ens mantenim, tot està canviant al nostre 
voltant i nosaltres intervenim gustosament 
i amb cura, amb el col·lectiu que ens acom-
panya, en el temps que vivim, procurant 
fer-ho lliurement deixant el nostre caliu, la 
nostra empremta. 

Clara Moltó Gisbert
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Donada la meua incapacitat per a establir 
una definició que s’aproxime al concepte 
de poliamor tal com jo l’entenc, m’encanta 
il·lustrar-lo mitjançant la metàfora dels 
gelats.

Sempre m’ha resultat més senzill i infini-
tament més còmode triar un únic sabor 
de gelat, supose que a causa de tota la càr-
rega socio-sentimental adquirida al voltant 
de la normativitat de les relacions, encara 
que no m’aportara la felicitat a llarg termi-

ni. Així no sentia que estava demanant un 
impossible, incomodant a la venedora de 
torn (vegeu sistema heteropatriarcal) amb 
demandes exigents. 

Amb el pas dels anys acabava recaient en 
relacions caduques que incrementaven 
un estat d’incomprensió cap a mi matei-
xa, d’estranyesa davant una diferència que 
no identificava. Quasi totes les meues col-
legues gaudien dels seus gelats d’una única 
bola amb un sabor exclusiu. 

Després de provar combinacions fallides, 
vaig descobrir els gelats de tres boles, 
encara que bé podrien ser més. Són estu-
pends, pots unir-los com vulgues creant 
mescles sorprenents, més gratificants i 
sense carregar a la pobra bola inicial amb 
tota una sèrie de responsabilitats (ser la que 
millor et sap, la que més dura, la que millor 
s’adapta a tu, etc.) que finalment acaben 
fent-la caure pel seu propi pes. Perquè en 
el meu cas, i m’atreviria a dir que en el de 
bastants altres persones, no existeix una 
bola que em complete, sinó moltes que 
m’aporten coses diferents, filant una xar-
xa de sabors especials i interconnectats. 
En la teoria sona deliciós.

El problema ve quan llepes una més que 
una altra, perquè la d’enmig se sentirà obli-
dada, mentre que la de l’extrem oposat co-
mençarà a fondre’s sense control ni possibi-
litat d’esmena. Les boles de gelat necessiten 
ser cuidades de manera diferent però amb 
la mateixa obstinació. El teu gust per una 
no implica que l’altra obtinga una por-
ció de gust menor, ja que el gust no pot 
quantificar-se, així com tampoc l’amor. I 
els gelats no entenen de jerarquies: a parer 
meu, les relacions tampoc deurien, encara 
que el sistema capitalista en el qual vivim 
s’obstine a jerarquitzar els afectes, com bé 
apunta Brigitte Vasallo. 

En el meu cas, no existeix una 
bola de gelat que em comple-
te, sinó moltes que m’aporten 
coses diferents, filant una 
xarxa de sabors especials i 
interconnectats

Les diferents boles de gelat 
necessiten ser cuidades de 
manera diferent però amb la 
mateixa obstinació

M’agradaria puntualitzar que distingisc 
fermament la promiscuïtat i les relacions 
obertes del poliamor. La primera, per 
mi, simbolitza un alliberament d’energia 
sexual més o menys arbitrària mentre que 
les segones poden derivar en una parella 
“principal” i diverses secundàries, establint 
en última instància una jerarquia vertical. 
En canvi, el poliamor teixiria un ordit re-
lacional. Implica tota una sèrie de cures i 
pactes extremadament necessaris a l’ho-
ra de construir una cosa sòlida i bonica, 
similar al rizoma del camp de creïlles sobre 
el qual teoritzaven Deleuze i Guattari. 
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En la praxi quotidiana ens trobem amb 
nombroses dificultats, especialment si som 
dones i ens movem en el terreny de les re-
lacions hetero-poliamoroses: les masculi-
nitats cis hetero patriarcals deixen cadà-
vers emocionals. Una de les més perilloses 
és aquella que es diu desconstruïda per a 
després abusar de la seua posició de poder 
impunement, amagada en espais alliberats, 
assemblees de barri i okupes. L’home post-
modern ha passat de moda, i si no saps 
cuidar d’una, no pots cuidar de dues. No 
obstant això, sembla que el poliamor està 
d’oferta. 

text: Andrea Corral Rodríguez (@andraedurden)
il·lustració: crackoin

De poliamor, gelats i masculinitats hetero
Crònica de la moda que no es ven a les botigues

Nota de Facebook que va 
donar lloc a aquest article
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L’interés creixent per les no-monogàmies 
ètiques en general i pel poliamor en par-
ticular i l’augment de la seua presència 
a tots els nivells fan que ens plantegem 
quins tipus de convivència faciliten estes 
pràctiques. Qüestionar els vincles tradi-
cionals i repensar les estructures de con-
vivència és una manera de transformar 
la forma en què ens relacionem a nivell 
micro, però pensem que models d’habitat-
ge com el de la família o la parella no són 
els més adequats per al poliamor. Si viure 
en família o en parella no són les millors 
opcions, ens queden altres dos: viure sol o 
compartir pis amb més gent.

Viure sol és la forma més gran d’autono-
mia personal, però tanmateix comporta 

molts problemes: el sòl urbà és finit i ex-
cloent, cada vegada hi ha més cases buides 
però també més especulació econòmica 
que no hi permet l’accés a les classes tre-
balladores. O siga: viure sol és car i an-
tiecològic, consumeix territori i dóna 
ales a l’especulació. A més, les ciutats 
són cada vegada menys acollidores i la 
vida afectiva més precària, agreujant una 
altra qüestió: la soledat. Així, el problema 
major a les nostres ciutats no és tant la de-

finició de poliamor, com tota la gent sola 
que no es pot permetre una vida promís-
cua: gent major, amb diversitat funcional, 
fora dels estàndards de bellesa física, gent 
tímida, etc.

L’altra opció és compartir l’habitatge i, 
dins d’ella, el més recomanable és fer-ho 
amb persones afins. Això permet generar 
un projecte vital menys solitari, una mena 
de tribu que pensem que és molt neces-
sària en este moment. La desconstrucció 
de la monogàmia i la creació de vincles 
d’afinitat més enllà d’ella permet repen-
sar la cohabitació com a espai d’assaig 
de nous vincles i de qüestionament de 
rols. Eixos nous vincles i rols no han de 
ser autoritaris ni tancats i, com que no 
estan basats en relacions de parella, no 
desapareixen quan s’acaben. D’esta mane-
ra es creen vincles habitacionals basats en 
el respecte i en projectes vitals compartits.

Però açò no vol dir que compartir pis 
siga la panacea. Pot ser adequat per al 
poliamor, però perquè siga eficaç contra 
el neoliberalisme atomista és interessant 
tindre en compte algunes qüestions se-
nyalades pels feminismes: les necessitats 
específiques de la criança, de la tercera 

Viure sol és car i antieco-
lògic, consumeix territori i 
dóna ales a l’especulació

Qüestionar els vincles tradi-
cionals i repensar les estruc-
tures de convivència és una 
manera de transformar la 
forma en què ens relacionem 

Compartir pis permet gene-
rar un projecte vital menys 
solitari, una mena de tribu

Volem un nou model de 
convivència adaptat a les 
necessitats específiques del 
poliamor i d’altres no-mono-
gàmies ètiques

edat, de les persones malaltes, d’aque-
lles amb diversitats físiques, intel·lectu-
als, neurològiques, etc. A més, la majoria 
d’habitatges actuals estan dissenyats per al 
model de família tradicional -amb distri-
bució desigual d’habitacions, cuines quasi 
unipersonals, espais comuns xicotets...-. 
Això suposa que, llevat que es tinga el 
capital necessari per a comprar i fer refor-
mes, l’estructura no serà idònia per mo-
dels alternatius que busquen crear xarxes 
i cohabitar.

POLÍTIQUES RELACIONALS

On viuen les no-monogàmies?
Per últim, hi ha un altre factor clau: 
l’intervencionisme públic. Cal que hi 
haja polítiques locals, autonòmiques i 
estatals que afavoreixen la cohabitació. 
Considerar un pis compartit com una 
unitat familiar en l’àmbit fiscal o afavorir 
els edificis basats en la cohabitació com 
està fent l’ajuntament de Barcelona són 
només algunes de les possibles mesures 
per fomentar este model. Tanmateix, el 
model d’habitatge es converteix en una 
qüestió política i social que ens afecta a 
totes i tots. A més a més, és una qüestió 
que cal abastar socialment si volem tindre 
un nou model de convivència adaptat a 
les necessitats específiques del poliamor i 
d’altres no-monogàmies ètiques.

Laura Yustas, Nelo Vilar i Raul Ortega
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20:00 Meditación Gobinde Alboraya

20:00 Lindy Hop iniciacion Satchmo  

20:30 Pilates (reserva classe prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 40€/mes

20:30 Kundalini ioga (reserva classe prova gratuïta 961132051)Centre Mompó 45€/mes

20:30 Teatro Improvisación La Pina Submarina

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774 Fusionart 35€m/90€t

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Polideportivo Beni 40€/mes

10:30 Pilates para embarazadas A Contar Mentiras -

11:00 Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME 40€/mes

11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m

11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes

11:30 Pilates con bebés A Contar Mentiras -

11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

17:00 Pilates per a embarassades Centre Mompó 45€/mes

17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes

17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m

18:00 Hatha ioga (reserva classe prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes

18:00 colab de costura Escuela MEME 

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes

18:00 music Together La Pina Submarina

18:30 Kundalini yoga Gobinde Alboraya 10€

19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

9:45 Pilates (5 horaris diferents) Centre Mompó 40€/mes

10:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/m

10:30 Biodanza Samadhi 50€/mes

11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 20€/mes

11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

15:30 Pilates A Contar Mentiras -

15:30 Yoga aéreo Gobinde Alboraya 10€

16:00 Taller de carpintería Escuela MEME 

16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

16:30 Pilates A Contar Mentiras -

16:55 Pilates terapèutic Centre Mompó 45€/mes

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,50€/m

17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

17:30 Yoga para peques Samadhi 25€/mes

18:30 Hatha yoga Gobinde Alboraya 10€

18:30 Teatro Improvisación La Pina Submarina

18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

19:00 Hatha ioga (reserva classe prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes

19:00 Arte contemporáneo. Apreciación y práctica Escuela MEME 30€/mes

19:00 Taichi Chi kung Samadhi 25-30€/m

19:15 Pilates Centre Mompó 40€/mes

19:15 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes

19:30 Valenciano C1 Campbell College 60€/mes

19:30 Salsa Cubana + Info: 696 810 012 Fusionart 25€/mes

Dimarts

Dilluns
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12:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes

12:15 Yoga para embarazadas Samadhi 50€/mes

14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

15:30 Pilates A Contar Mentiras -

16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,50€/m

17:00 Estiramientos de cadenas musculares Samadhi 35-45€

17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

17:30 Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes

18:00 Grupo de lectura sobre pedagogíes Escuela MEME 

18:00 yoga La Pina Submarina

18:30 Clases De Flamenco + Info: 622 125 658 Fusionart 25€/mes

18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

18:45 Danza oriental - Energía femenina Samadhi 25-30€/m

19:00 Hatha ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes

19:00 TriPop-A dance La Pina Submarina

19:15 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes

19:30 Valenciano C1 Campbell College 60€/mes

19:30 Clases de Capoeira + Info: 651 832 671 (Miudo) Fusionart 30€/mes

20:00 Tribal Hard La Pina Submarina

20:15 Ashtanga ioga (reserva classe prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 30€/mes

20:30 Pilates (reserva classe prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 40€/mes

20:30 Pilates A Contar Mentiras -

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

21:00 Taller de Teatro…(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 35€m/90€t

21:00 break dance La Pina Submarina

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

19:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes

19:00 danza tribal I La Pina Submarina

19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

19:00 Kundalini Yoga Satchmo 30€/ mes

19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes

19:30 Teatro Escuela MEME 25€/mes

20:00 danza Tribal clásica (ATS) II La Pina Submarina

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

20:45 Tango Satchmo 40€/ mes

21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774 Fusionart 35€m/90€t

21:00 House dance con Duarte La Pina Submarina

21:00 Lindy Hop Iniciación Satchmo  

9:00 Chen Taiji (Shen Yi) Jardin C/Guardia Civil 30€/mes

9:15 Pilates A Contar Mentiras -

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

9:30 Hatha yoga Gobinde Alboraya 10€

9:45 Pilates (5 horaris diferents) Centre Mompó 40€/mes

10:00 Pilates embarazo A Contar Mentiras -

10:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,50€/m

10:00 danza tribal La Pina Submarina

11:00 Pilates con bebés A Contar Mentiras -

11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda) Fusionart 20€/mes

11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€

12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras -

Dijous

Dimecres
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19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes

19:30 Teatro Escuela MEME 25€/mes

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

9:00 Meditación Mindfulness + Info: 679 369 846 Fusionart 25€/mes

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

10:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,50€/m

10:00 Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 20€/mes

10:00 Meditación Samadhi 25-30€/m

11:00  Taller De Pintura - Mayores/60 años. 634755351 Fusionart 20€/mes

11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

12:30 Taller De Pintura (Adultos) +Info: 634 755 351 Fusionart 20€/mes

16:00 Beniarrelat. Mirades critiques del barri Escuela MEME 40€/mes

16:00 Grupo de Crianza Samadhi 13€/mes

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,50€/m

17:15 Taller De Pintura (Niñ@s) + Info: 634 755 351 Fusionart 20€/mes

17:30 Fes el teu propi cinema Escuela MEME 15€/mes

18:15 Estiramientos de cadenas musculares Samadhi 35-45€

18:40 danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación) La Pina Submarina

19:40 Danza Tribal Vintage La Pina Submarina

20:40 popping con Duarte La Pina Submarina

10:00 Inglés A2/B2 Campbell College

10:00 Danza Tribal Fusión  I La Pina Submarina

11:00 Tribal Jam® La Pina Submarina

12:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) La Pina Submarina

9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

10:00 Danza Contact La Pina Submarina

10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras -

11:00 Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME 40€/mes

11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes

11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m

11:30 Grupo de movimiento libre, juego y crianza. Gobinde Alboraya 12€

11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras -

15:30 Yoga aéreo Gobinde Alboraya 10€

16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

16:30 Yooga para embarazadas Gobinde Alboraya 10€

17:00 Pilates per a embarassades Centre Mompó 45€/mes

17:00 Ganchillo para niñxs Entre agujas y ganchillos 20€/mes

17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes

17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m

18:00 Hatha ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes

18:00 Taller de Esparto Escuela MEME 15€/mes

18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes

19:00 Kundalini ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes

19:00 Descolonizar la mente. Resistencias y contradiscursos Escuela MEME 12€

19:00 Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart 20€/mes

19:00 danza contemporánra con Isabel Abril La Pina Submarina

19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

19:00 Lindy Hop Iniciación Satchmo  

Dissabte

Divendres
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10:30 taller tripopa dance (urban Tribal) Pina Submarina

11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca -

12:30 Clandestino Lindy Hop by Satchmo Plaza Benimaclet

19:00 Jam al CIM! CIM -

19:00 Jam danza contact Pina Submarina 5€

20:30 Valentina Teatro Círculo -

18:00 Reunió Veïnal Cuidem Benimaclet Centre S. Socials -

20:30 Inici del nou grup de pilates els dilluns i dimecres a les 20.30 Centre Mompo

21:00 JAM session, coge tu instrumento y sube a deleitarnos Tallafocs -

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kaf Café

21:00 Degustaciones de fuera Tulsa 3€

22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

18:00 Inauguración "Eterno femenino" De Sheila Cremades L'Alquimia

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

19:00 Taller de Dolçaina CSOA l'Horta -

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

20:30 Concursong La Gramola 3€

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Arrimados- Marco Antonio y David R. Valeiras Kaf Café

22:00 Jam en Savoy! Savoy -

10:00 Ioga a l'horta CSOA l'Horta -

18:30 Inici del curs de Mindfulness I Centre Mompo 159€

19:00 Presentació: En las cárceles del cuerpo humano La Repartidora -

19:30 Taller de guitarra CSOA l'Horta -

20:30 Valentina Teatro Círculo -

20:30 Impromaclet Escuela Meme 4€

21:30 Espect/"Tras Tristes Tangos" Ni tan tristes ni tan tangosFusionart

21:30 Homenaje a Alejandra Pizarnik Kafcafé

21:30 Concierto de Iñarrez (canción de autor y versiones) L'Alquimia -

23:00 Música Social Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

10:00 Aprende a coser a máquina Esperanzarecicla 25€

14:00 Menú fin de semana Tallafocs -

19:00 Gastrojam en Savoy Savoy -

19:30 Concierto: "Raberba & Tena" (Blues Ragtime Gospel) Fusionart

19:30 Suso Sudon gira Matriz 2019 Kaf Café

20:00 Aperitiver: Arico Tulsa 5€

20:30 Valentina Teatro Círculo -

21:30 EspectáculO MusicaL: "Pájaro Arlot" (Rap-Fusión+Danza) Fusionart

21:30 Noche tranqui Kaf Café

23:00 Música Social Fusionart
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14:00 Menú fin de semana Tallafocs -

17:00 Taller de Carvado de Sellos Taller 21 40

19:00 "Festival de Micro-Teatro" (4 obras) Crow Theatre Fusionart

19:00 Clandestino con Savoy! Plaça Benimaclet -

20:00 Aperitiver: Sigarrito Tulsa 5€

20:30 Parla, cony, habla! Teatro Círculo -

21:30 Concierto: "Insomnia Music Band" (Pop Fusión) + Versiones Fusionart

21:30 Te Canela Kaf Café

23:00 Música Social Fusionart

11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca -

12:00 <3 I book you! <3 big table brunch (intercambio: libros, ... La Ola Fresca -

19:00 Jam al CIM! CIM -

20:00 Te Canela Kaf Café

20:30 Parla, cony, habla! Teatro Círculo -

21:00 JAM session, coge tu instrumento y sube a deleitarnos Tallafocs -

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

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kaf Café

21:00 Degustaciones de fuera Tulsa 3€

22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

19:00 Presentació “Histories de dones d'ací” La Rossa -

20:00 Speak English La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kaf Café

20:30 Parla, cony, habla! Teatro Círculo -

21:00 Jueves Flamencos con Ricardo Bustamante e 
invitados Tallafocs -

22:00 Jam de Improvisación La Gramola

22:00 Jam de Lindy Hop Clandestí

10:00 Ioga a l'horta CSOA l'Horta -

16:00 Taller de Serigrafia UBA Meme 30

17:00 Biblioteca Oberta CSOA l'Horta -

17:30 Taller de Iniciación al Macramé Taller 21 30

19:00 Presentació del reportatge: Alerta Taronja La Repartidora -

19:00 Presentació “Protesto” Género y videojuegos La Rossa -

19:30 Taller de guitarra CSOA l'Horta -

20:30 Parla, cony, habla! Teatro Círculo -

21:30 EspectáculO Cómico Feminista: "Aullidos de Loba" Fusionart

21:30 Homenaje a Silvio Rodriguez - Kaf Café

21:30 Atelier Swing Satchmo

23:00 Música Social Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell

10:00 Taller de Transferencia de Imágenes Taller 21 35

    37  7-12 FEBRER

Dilluns 11

Diumenge 10

Dimarts 12

Dijous 7

Divendres 8

Dissabte 9



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 

20:00 La palabra incisa: grabadora Morrixtu+ poeta La Conirina Escuela Meme -

20:30 El viaje de las palabras Teatro Círculo -

21:30 “Mad Pluma" Reggae Root & Soul... made in Congo Fusionart

21:30 Noe con Hector Marti Kaf Café

21:30 Álvaro Halley (acústico canciones de autor) L'Alquimia -

23:00 Música Social: (Reggae/Roots/Dub...). Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

10:00 Taller de Iniciación a la Serigrafía Taller 21 45

10:00 Ecomaclet Plaça Benimaclet -

11:00 Curs: Rosa Luxemburg, 100 anys després La Repartidora -

14:00 Menú fin de semana Tallafocs -

16:00 Taller de Cutomización de Muebles (Parte 1) Taller 21 80/2días

19:00 "Elma se divierte" Espectáculo títeres p/público familiar Fusionart 4€/6€

19:00 Clandestino con Savoy! Plaça Benimaclet -

20:00 Aperitiver: Carles Pastor Tulsa 5€

20:30 El viaje de las palabras Teatro Círculo -

21:00 Concierto: “Julio Delgado” (Folklore y Tango Argentino) Fusionart

21:30 Slam Poetry VLC Kaf Café

23:00 Música Social: (Clásicos del Rock Argentino y más...) Fusionart

11:00 MANIFESTACIÓ: ATUREM EL PAI C/Mistral -

11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca -

11:00 danza contact en familia Pina Submarina

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

17:00 Respiración Ovárica - Alquimia Femenina Samadhi 25€

18:00 Cuentacuentos en Alemán La Ola Fresca 3€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

19:00 Presentació: Dos siglos de feminismos La Repartidora -

19:00 Presentació “Mar de Invierno en Cadaqués” La Rossa -

19:00 Taller de Dolçaina CSOA l'Horta -

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

20:30 Concurlove La Gramola 3€

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Anverso micro poetico temático Kaf Café

22:00 Jam en Savoy! Savoy -

19:00 Presentació “Geografies de l'atzar” La Rossa -

20:00 Speak English La Ola Fresca 5€

20:00 Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM Ràdio Malva

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kaf Café

20:30 El viaje de las palabras Teatro Círculo -

21:00 Jueves Flamencos. Ricardo Bustamante e invitados Tallafocs -

22:00 Jam de Improvisación La Gramola

10:00 Ioga a l'horta CSOA l'Horta -

19:30 Taller de guitarra CSOA l'Horta -
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exposició
gastronomia
música/dansa
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literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

17-23 FEBRER

19:00 Presentació “La vida rebel de Rosa Parks” La Rossa -

19:30 Presentació: Si no hubiera privilegios, no habría miserias La Repartidora -

20:00 Speak English La Ola Fresca 5€

20:00 Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM Ràdio Malva

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kaf Café

20:30 Les juntes Teatro Círculo -

21:00 Jueves Flamencos. Ricardo Bustamante e invitados Tallafocs -

22:00 Jam de Improvisación La Gramola

22:00 Jam de Lindy Hop Clandestí

10:00 Ioga a l'horta CSOA l'Horta -

17:00 Biblioteca Oberta CSOA l'Horta -

18:30 "Taller de crecimiento personal" +Info: 655 388 550 Hebe Fusionart 10€

19:30 Taller de guitarra CSOA l'Horta -

20:30 Les juntes Teatro Círculo -

21:30 "EspectáculO FlamencO" Baile + Cante + Toque... Fusionart 6€

21:30 Lena Carrilero.acústico Kaf Café

21:30 Satchmo Meeting Satchmo

23:00 Música Social Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

13:00 V Calçotada Ovidi Montllor Terra 15-6€

14:00 Menú fin de semana Tallafocs -

18:30 masaje jam Pina Submarina

19:00 Jam al CIM! CIM -

20:30 El viaje de las palabras Teatro Círculo -

19:00 Club de lectura “Orlando” La Rossa -

21:00 JAM session, coge tu instrumento y sube a deleitarnos Tallafocs -

10:00 Taller de Consteladiones Familiares Samadhi 20€

19:00 Concierto-Meditación de armonización vibracional energética Samadhi 10€/8sc

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kaf Café

21:00 Degustaciones de fuera Tulsa 3€

22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

17:00 Intensivo de Yoga con Javier Bascón Samadhi 15€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

19:00 Taller de Dolçaina CSOA l'Horta -

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

20:30 La tele que nos parió. Quiz La Gramola 3€

21:00 Spoken Draws Session Tallafocs -

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Charly Efe presentacion de libro Kaf Café

22:00 Jam en Savoy! Savoy -
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21:00 Degustaciones de fuera Tulsa 3€

22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

17:00 Taller: Nuestro suelo pélvico, una fuente de salud Samadhi 20€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

19:00 Taller de Dolçaina CSOA l'Horta -

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

20:30 El Concurmix La Gramola 3€

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Acústico de Kuropa Amigo de Uruguay Kaf Café

22:00 Jam en Savoy! Savoy -

19:00 Presentació “Arrels” La Rossa -

20:00 Speak English La Ola Fresca 5€

20:00 Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM Ràdio Malva

20:30 Debate absurdo Clandestí -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kaf Café

20:30 Interacciones Sonoras Teatro Círculo -

21:00 Jueves Flamencos. Ricardo Bustamante e invitados Tallafocs -

22:00 Jam de Improvisación La Gramola

16:00 Taller de Costumización de Muebles (Parte 2) Taller 21 80-2días

17:00 Cook bake speak english: healthy eating and juicing! La Ola Fresca 17€

17:30 Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico-680175174 Fusionart 8€

19:00 Clandestino con Savoy! Plaça Benimaclet -

20:00 Intercambio idiomas inglés-alemán La Ola Fresca -

20:00 Aperitiver: Lanuca Tulsa 5€

20:30 Les juntes Teatro Círculo -

21:00 Noche Africana: "Kisito" Fusión Music African & Classic.. Fusionart

21:30 Festimaclet! Plaça de Beni -

21:30 Tenemos la canela Kaf Café

23:00 Música Social: (Afro/Reggae para Bailar). Fusionart

11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca -

11:00 Taller  Ashtanga Yoga Pina Submarina

19:00 Jam al CIM! CIM -

20:30 Les juntes Teatro Círculo -

20:30 Samadhi time: pranayama Samadhi 5€/ aaa

21:00 JAM session, coge tu instrumento y sube a deleitarnos Tallafocs -

10:00 Charla-Taller Bioenergética y Mindfulness Samadhi

17:00 Satsang con Ludovico Samadhi 10€

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kaf Café
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Si véns a comptar mentides és perquè no bus-
ques una escola de dansa clàssica, contempo-
rània, infantil i de pilates estricta, de poses i 
manierismes. És perquè treballes amb passió, 
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.

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

A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Jaume Esteve Cubells, 5  / 96 338 93 39

Al-Paladar
Taverna i take away

En Al-Paladar han encertat amb la recepta 
per a fer que es detinga el temps. El respecte 
al medi ambient, la proximitat i la qualitat del 
producte. Menjars sans, casolans, saborosos i 
assequibles. Productes ecològics, de temporada 
i coccions lentes.

C/ de Manuel Castellanos, 12 / 631 72 02 49

L’Alquímia
Café-bar cultural

A l’interior d’aquesta caseta de poble trobem 
l’obrador de l’antic forn i un pati. L’Alquímia 
acull exposicions, concerts, un billar i una bi-
blioteca. També pots trobar cerveses artesanals i 
d’importació, còctels i gintònics. Sempre defen-
sat la història del lloc, la seua identitat.  
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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, darrere de l’aparador, 
dues persones treballen intensament, mà a mà, 
són Julia i Sven. Dues persones que han vingut 
de molt lluny, ella de Santander, ell d’Alema-
nya, 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.

La Bufala és més que un restaurant, més que 
una pizzeria, és un lloc que et transporta a una 
altra part del món. 
Viatgem pel mar Mediterrani, on conviuen 
moltes cultures, molts sabors i moltes olors. 
En entrar ací arribem a Itàlia, concretament a 
Nàpols, lloc que va veure nàixer a la pizza i a 
Ernesto, el seu cuiner. De totes les pizzes possi-
bles, ell prefereix la clàssica, la genuïna, la pizza 
Margarita; amb la mozzarella de búfala, la to-
maca de les faldes del Vesuvi i la coronació de 
fulls d’alfàbega.

AVATI és 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 les filles 
i 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, orienta-
ció i educació per a créixer com a persona. Sem-
pre treballant des de la igualtat, l’honestedat, 
la llibertat, la responsabilitat i el respecte a les 
diferències.

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

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dl-Dg 19-23.30h 
Dm-Dg 13.30-15.30h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

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

Caixa Fosca
Estudi creatiu

La Bufala
Restaurant napolità

AVATI
Teràpia, orientació i educació
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Podria dir-se que Ximo, en compte de crear 
un bar popular, va decidir obrir a les veïnes i 
veïns del barri, el saló de la seua casa. Una vega-
da 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. Et recomanem que li demanes 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.

C/ del Poeta Asins, 9
Dm-Dg 18:30-2:30h
636 960 548
facebook / clandestibenimaclet

Clandestí
Bar popular

C/Arquitecte Arnau, 11 / 96 113 20 51

Centre Mompó
Teràpies naturals

Gràcies a anys d’experiència, Centre Mompó 
s’ha convertit en un lloc de referència per a qui 
busca 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.

El Centre Instructiu Musical de Benimaclet és 
una societat centenària que acull moltes agru-
pacions 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 am-
pla d’esdeveniments fan d’aquest espai el verda-
der cor del barri.

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
96 369 17 03
facebook / cimbenimaclet
cimbenimaclet.com

Centre Instructiu Musical
Escola de música

C/ Músic Hipòlit Martínez, 2 / 96 362 89 83

Campbell College
Idiomes i formació de professors

Seamas i Joanne, els seus fundadors, ho tenen 
clar: aprendre una llengua no és només aprovar 
un examen. Una llengua és una eina que trenca 
fronteres i que t’obri al món. Apropa’t als seus 
cursos gratuïts o informa’t tant de la formació de 
professors com dels cursos d’anglés o valencià. 
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Escuela Meme és un lloc on tot és possible. Un 
projecte d’autogestió que pretén apropar l’en-
senyament dels oficis i de la cultura a totes les 
edats i gèneres. 
Una antiga alqueria a l’horta, que feia més de  
20 anys que estava abandonada, és l’espai recu-
perat 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 i en 
tolerància.

Passa. Asseu a la taula i parlem. Ella improvisa, 
reacciona, redissenya, modifica patrons, solu-
ciona quasi qualsevol dubte, fa coses boniques 
amb les mans. Drapet, Macramé, Frivolité, com 
fer un vestit, un jersei, un llacet o un amiguru-
mi. 
Al voltant d’una taula, entre agulles de cosir i 
agulles de teixir, entre fils, llanes i cotons, una 
xicoteta comunitat parla, aprén i comparteix el 
que sap. Millor entre totes i tots que tu sol a 
casa. És, sense cap dubte, un mal vici. Comen-
çar i no parar.

Sense pressa arribes a La Comanda per a com-
prar 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’Albufe-
ra. 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 sosteni-
bles, ecològics, de proximitat i assequibles per 
a totes i tots. 
Per fi a Benimaclet ja tenim el nostre xicotet 
mercat de barri! 

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

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

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

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

La Comanda
Botiga d’alimentació i neteja a granel



52   LLOCS  53

Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es

l'autora que 
busques 
està ací

Passem front un cantó del barri de Benimaclet 
al carrer Baró de Sant Petrillo. Ens aguaitem tí-
midament 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.  
Mentrestant, uns músics toquen a l’escenari. 
Nosaltres demanem finalment una cervesa 
d’importació de les moltes que ofereix, un mo-
jito elaborat amb un tipus propi de sucre i un 
gintònic, especialitat de la casa.

Emanuel va emprendre un viatge per tota Eu-
ropa. Ell no coneixia València. Però quan va 
arribar es va enamorar de les seues activitats i 
esdeveniments, de la platja, de les seues cases 
ocupades, iniciatives autogestionades i sobretot, 
de la seua tranquil·litat. Buscava un lloc per rea-
litzar 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, teatre, fires d’artesania i moltes coses 
més.

Esperanza va veure la necessitat de reinven-
tar-se, de reciclar-se a si mateixa. Després d’anys 
en els quals va treballar per a altres empreses 
tèxtils va fer el pas i va decidir emprendre pel 
seu compte, va obrir el seu propi lloc on la cre-
ativitat 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 apren-
dre tot el que Esperanza sap fer: costura, teixir, 
indumentària valenciana...

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660 829 084
facebook / lagramola

C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook / fusionartespacio

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costura-Es-
peranzarecicla

La Gramola
Cocktails & Food

Fusionart
Associació cultural

Esperanzarecicla
Costura i artesania
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Quan una persona entra en aquest bar, en el 
London, entra en un lloc on fer còctels és una 
qüestió molt seriosa, una tasca d’especial im-
portància. Les persones que treballen a aquest 
lloc són capaços de preparar-te la beguda per-
fecta per a tu. Darrere d’aquesta barra trobem 
una varietat espectacular de begudes de tot el 
món, cerveses nacionals i d’importació, més de 
tres-centes marques que fan d’aquest negoci, el 
London, un lloc únic. Begudes de campionat 
que et faran experimentar noves i suggerents 
sensacions.

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

London
Lounge

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’Itamo-
ra 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.

Avd. Primat Reig, 109
Dm+Dj+Ds 9-18h Dx 14-22h 
Dv 9-21h 
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras

Itamora
Perruqueria

C/ Arquitecte Arnau, 16  / 96 113 17 06

Kaf Café
Café literari

Sebas és el regent d’aquest xicotet café de Be-
nimaclet, una verdadera institució al barri. Ell 
ha aconseguit canviar, transformar, convertir un 
humil local en un café on la pintura, la fotogra-
fia, el debat, la poesia i la música s’eleven a la 
seua màxima expressió.

C/ Torreta de Miramar, 4 / 96 107 74 68

Kaiowa
Recycled urban bags

Kaiowa era una tribu de l’Amazones que vivia 
en harmonia amb la natura. Aquest espai artesà 
comparteix valors. Reciclatge i respecte al medi 
ambient. Tot per transformar una roda de bici-
cleta en bosses de mà i altres articles respectuo-
sos amb el món que habitem.
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Pina Bausch va ser ballarina, directora i coreò-
grafa, pionera en la dansa contemporània. 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, sense parar, 
en la Pina Submarina. 

Aquesta és la història d’un tirapasta. Un objecte 
poc freqüent per aquesta la nostra terra però, 
l’objecte més valuós i útil que un amant i expert 
de la cuina italiana tradicional com Luca pot 
tenir al seu abast, al seu poder. Aquest tirapasta 
té ja més de trenta anys, un vertader expert, per 
tant, en fer tota classe de pasta fresca: Tortellini, 
ravioli, tallarins, plaques de lasanya... És, a més, 
un regal d’una àvia al seu estimat net. Des que 
Luca el va portar a València des d’Itàlia, no ha 
parat de funcionar. No ha aturat ni un dia sen-
cer de fer pasta!

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 a una plaça 
plena d’arbres i de vegetació i el va pintar de 
vius colors. A ell van arribar les teteres, les tas-
ses 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. Final-
ment, arribaren els fidels clients, els seus veïns, 
els seus amics.

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

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

C/ Músic Magenti, 11
Dl 10-13.30h
Dm-Ds 10-22.30h Dg 10:30-14.30h
610 026 305
facebook / laolafresca

La Pina Submarina
Espai creatiu

La Pentola
Osteria - Pasta fresca

La Ola Fresca
Delicafé
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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 són dues 
persones que s’han unit perquè nosaltres tro-
bem el benestar físic, mental i emocional més 
gran possible. Per això al seu espai proposen 
una gran quantitat d’activitats, cursos i tallers 
com ioga, pilates, massatges, teràpies bioener-
gètiques, neuroemocionals... I tot, perquè et 
trobes en pau.   

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

Samadhi
Associació de salut integral

Pl. A. Domingo Torres, 2-1-1 / 96 306 67 98

El Rogle
Mediació, recerca i advocacia

Volien un treball que pogueren exercir amb 
vocació social, des de la defensa dels drets i les 
llibertats. Així va sorgir El Rogle, una coopera-
tiva dedicada a la recerca social i a l’advocacia i 
la mediació. Si teniu qualsevol dubte, entreu al 
seu web o crideu-les sense compromís.

C/ Torreta de Miramar, 1, baix 3

La Repartidora
Llibres, formació i comunicació

“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui seran 
els pobres de demà.” Aquesta frase il·lustra el 
pensament de l’equip que hi ha darrere de La 
Repartidora, un projecte social, cultural i polític 
autogestionat que dóna suport a projectes d’eco-
nomia solidària, productes ecològics i llibreria. 

Satchmo és el tribut de dos 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 fa-
mília 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.
foto: Paco&Aga Wedding Photographers

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

Satchmo
Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué
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El cercle és una figura geomètrica constituïda 
per infinits punts que equidisten d’un centre. 
Una forma inclusiva i igualitària. Així és aquest 
teatre, inclusiu i igualitari. La seua proposta està 
centrada en produccions i projectes propis que 
volen rescatar el millor del teatre del segle xx, 
aquell que aposta per la crítica i el compromís 
social. Diversos autors són els referents de la 
seua trajectòria i forma de ser d’aquesta com-
panyia i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez, 
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adaptades i 
versionades. 

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

Teatro Círculo
Teatre

Ells vivien en mons diferents. No havien ba-
llat 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 Fitzge-
rald els va fer creuar unes portes fins a l’interior 
d’un edifici. Allí van conéixer el swing i s’ena-
moraren 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’. 

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

Savoy Benimaclet
Escola de Swing

C/ Baró de San Petrillo, 46 / 96 193 13 39

Tallafocs
Espai gastronòmic 

Una flama batega a la cuina del Tallafocs. Els 
seus ganivets la tallen, evitant que s’apague. 
Mentrestant, dels fogons ixen plats casolans, 
vegetarians, vegans i ecològics per al menú del 
dia o pinxos a la nit. De sobte, aquest ball roig i 
blau il·lumina als músics en un xicotet escenari. 

C/ Marcelino Giner, 21 / 665 21 78 78

Taller 21
Espai creatiu autogestionat

Una línia negra defineix aquest espai. A un cos-
tat, la galeria d’exposicions, la tenda amb pro-
ductes artesanals i on realitzar tallers creatius. A 
l’altre costat, els llocs de treball. Totes les fases  
del procés creatiu reunides al Taller 21. Ja saps! 
Ací pots expressar la teua creativitat!
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Una antiga casa guarda un xicotet secret, un lloc 
on la música retrocedeix unes quantes dècades. 
Un lloc de reunió i d’encontre per als amants de 
la música rock, del power-pop i dels anys 60. 
Des de fa ja més de 15 anys aquesta cantona-
da roja del barri de Benimaclet no ha canviat 
pràcticament res. Nosaltres i els seus regents, 
Raúl i José, no ens imaginem aquest lloc, el Tul-
sa Café,  fora de Benimaclet. Un lloc on s’ha 
decidit apostar per la música però també per 
les activitats com el trivial, els concerts en petit 
format i el café-teatre.

Des de finals del segle passat un grup de perso-
nes que volen canviar i millorar 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 tota mena de persona és benvinguda, bé 
per escoltar una xarrada, una presentació o per 
a fer falles populars i també per participar en 
una assemblea o en un debat. On els dinars i 
els sopars, sempre casolans, sempre ecològics, 
s’allarguen infinitament. Un lloc on ens sentim 
entre amics.

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil

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

Tulsa Café
Café-bar

El Terra
Centre social autogestionat




