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Hola! 

Tens entre les teues mans el desé tercer 
número de Benimaclet Entra, la teua guia 
del barri.

En aquesta revista podreu trobar arti-
cles, entrevistes, art, històries, iniciatives 
socials i notícies relacionades amb Beni-
maclet i també una agenda i tallers per a 
descobrir i gaudir del barri. 

Xicotets comerços i xicotetes persones 
que units es fan grans. Això és aquesta 
revista: Una plataforma per a unir forces, 
per a proposar, debatre, dinamitzar el 
barri i poder oferir activitats culturals de 
manera conjunta.

Està dedicada amb amor a les persones 
que fan d’aquest projecte una realitat mes 
a mes i a tots els veïns i veïnes que treba-
llen cada dia per a fer aquest barri un lloc 
més bonic, complet i interessant.

Benimaclet: Tots els colors, totes les 
cultures.

Dipòsit legal
V369-2015

benimacletentra.org
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra

Benimaclet és un barri on gaudir de 
l’oci també és respectar el descans dels 
veïns, les veïnes i l’espai públic. 
Descans i oci poden conviure. 

Gràcies a tots!

Julia Reoyo i Sven Schwinning
Edició, coordinació, màrqueting, fotogra-
fies, web i xarxes socials

Manuel Pérez Bernat
Maquetació, disseny gràfic, fotografies, 
textos llocs, xarxes socials, traduccions, 
assessorament lingüístic i disseny editorial

Fernando Carranza Miralles
Disseny editorial, disseny gràfic, fotogra-
fies, textos llocs

Col·laboradors 
TOTO, Alejandro Portaz, Alba Sanchis, 
Antonio Pérez, Marta Serna, Aitana Carras-
co, Ivan Colom Villar, Marta Fornes Por-
ta, Josep M. Beltrán, Nati Ramos Davo, 
Assemblea de Falles Populars i Combati-
ves, Assemblea de Veïns de Benimaclet, 
Benimaclet Viu, Joves de Benimaclet, 
Conxa Mestres i AVV de Benimaclet 

Portada 
Aitana Carrasco

Impressió
Coprint Benimaclet

Amb el suport de



BENIMACLET ENTRABENIMACLET ENTRA ÍNDEX

Aitana Carrasco
4

La ‘Patatera’
10

#Arreplegà16
8

Tallers de pasta fresca - La Pentola
12 

Nati Ramos Davo
13

Festimaclet
14

Què va passar a la granja d’en Joan?
16

Carnestoltes de Benimaclet
6

ARTISTA DEL MES

FENT BARRI

BENIMACLET APRÉN

BENIMACLET SONA

HUMANS DE BENIMACLET

BENIMACLET ESCRIU

BENIMACLET CONTA

FENT CIUTAT

Arròs amb fumats - Trencadís
18

BENIMACLET CUINA

Los Hermanos Coent
19

Urban Interactive Art - TOTO
23

Arriba el Casnestoltes!
24 

Sempre aprenent
26

No et perdes!
33

Què fer aquest mes
34

Sal de Mar - Teatre LlueRNa
20

BENIMACLET COENT

PLÀNOL

TALLERS

AGENDA

ART AL CARRER

BENIMACLET XICOTET

BENIMACLET ACTUA

Sentir-se com a casa
44

LLOCS



ARTISTA DEL MES4 

Aitana Carrasco
Portada del número de febrer

www.aitaneta.com 
facebook / aitaneta 
instagram / aitana_carrasco

Què t’agrada dibuixar? Cares, ulls i ani-
mals (en especial mamífers i insectes).

Què t’agrada contar? Qualsevol història 
que siga de veritat. I no em referisc a que 
haja passat en la realitat, sinó a que siga 
una història que de veres es vulga contar. 
Ocorre massa a la literatura infantil que 
els escriptors, en lloc de contar el que real-
ment volen, conten el que creuen que els 
xiquets volen (o pitjor: el que creuen que el 
mercat demanda o les biblioteques escolars 
necessiten), i això no funciona en absolut.

Què col·lecciones? Col·leccione co-
ses que em trobe pel carrer, a terra o als 

contenidors de fem. Comence a replegar 
alguna cosa quan veig que és una cons-
tant. L’única condició que em pose (més 
que res per qüestions d’espai) és que el 
que replegue ha de caber-me a la mà. 
Tinc col·leccions de joguines trencades 
o incompletes, botons, clips, llistes de la 
compra, naips, meitats de coses, claus, 
fotografies, papers esgarrats amb coses 
escrites, pedres, trossets de ceràmica, caps 
de figuretes, petxines, fòssils, boletes de 
plàstic, ... 

Com veu el món un xiquet? Com el veu 
un adult? Com el veus tu? Jo no sé com 
veu el món un xiquet, perquè no sóc una 
xiqueta. Sí que diré que un xiquet i un 
adult veuen el món de manera diferent. Jo 
veig el món com l’adulta que sóc, però tinc 
sort perquè tinc molta memòria, i això fa 
que tinga records de com veia el món quan 
era menuda. M’agrada pensar que, gràcies 
a eixa memòria, conserve alguns punts de 
vista de quan era xiqueta, algunes maneres 
de mirar i interpretar i qüestionar-me les 
coses, un poc d’eixa curiositat insaciable i 
obsessiva i eixa gran capacitat d’entusiasme 
pròpies de la infantesa.

En quin moment i com vas decidir que 
volies dedicar-te a la il·lustració? Què 
volies ser de xicoteta? Quan vaig acabar 
d’estudiar, el que més volia en la vida era 
viure en una casa jo sola. Quan duia uns 
anys vivint a una casa jo sola i pagant el 
lloguer amb tota mena de treballs que no 
tenien res a veure amb el que a mi m’agra-
dava, el que volia era guanyar-me la vida 
fent quelcom que m’omplira o em fera 
sentir realitzada. Vaig decidir dedicar-me 
al món de la literatura infantil perquè 
m’agrada llegir, escriure, dibuixar i els 
xiquets. De xicoteta (conserve una llista 
escrita amb 8 anys) volia ser (en aquest or-
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dre): bruixa, pintora i escriptora. Tirant la 
vista enrere, veig que ho tenia ben claret.

Per què aquesta predilecció per la litera-
tura infantil? Els xiquets m’agraden més 
que els adults. I em cauen molt millor. 
Són un públic molt més crític i agraït, i 
generalment amb menys prejudicis i més 
obertura de ment. Supose que és per això.

Quins són els referents o el que més 
t’ha influït per a ser com ets? El que més 
m’ha influït ha estat passar gran part de 
la meua infantesa a la casa de camp de les 
meues iaies: un lloc aïllat, amb poques 
coses i moltes persones, on vaig aprendre 
a desitjar, a inventar, a jugar, a cosir, a na-
dar, a observar la natura, a avorrir-me i a 
des-avorrir-me. Aquella casa i l’escola Ga-
vina, que fou la meua escola, han tingut 
molt a veure en la meua manera de ser.

Escrius un diari? Quines històries apa-
reixen en ell? Sí. Vaig començar a escriu-
re diaris quan vaig aprendre a escriure. Al 
principi escrivia els jocs als quals havia jugat, 
els xiquets amb els quals havia jugat a eixos 
jocs i el que havia dinat. Després m’entrà la 
ximplesa i escrivia sobre els xics que m’agra-
daven, el que m’havien dit, si m’havien mi-
rat, enumerava l’ordre en què m’agradaven, 
eixes coses. Ja en l’adolescència escrivia sobre 
la vida: el que em passava i, sobretot, el que 
no em passava (i els xics, clar). Al final els 
meus diaris han esdevingut una mena de lli-
bretes on apegue paperets, copie fragments 
de coses que llig, dibuixe i de vegades escric 
(sobretot els somnis que recorde quan em 
desperte, les coses que no m’atrevisc a dir en 
veu alta, les cartes que mai no entregue als 
seus destinataris, i els xics, clar: encara escric 
sobre els xics).

Què ha implicat l’amor en la teua vida?
Tot. Sense amor la vida no té massa sentit.

Què significa per a tu la paraula artis-
ta? I la paraula mosca? Jo vaig decidir 
ser il·lustradora justament per a no ser 
“Artista”, així en majúscules. No vull dir 
amb això que els il·lustradors no produïm 
art, però el món de l’art en general em fa 
mandra. Em fa mandra inclús, continuar 
responent la pregunta. La paraula mosca 
m’agrada perquè m’agraden els insectes. 
Les mosques són insectes quotidians: a 
totes les cases hi ha, almenys, una mosca; 
hi ha mosques gairebé a tots els llocs del 
món. Són un poc fastigoses perquè vomi-
ten damunt de tot el que es mengen, però 
a mi em cauen bé.

Parla’ns de la portada per a Benimaclet 
Entra. És un tastet d’un dels meus propers 
treballs: la imatge del nou disc del farma-
cèutic i violinista Jean-Christophe Gairard, 
que està a punt de partir de viatge en un 
veler anomenat Sonate, junt amb una tri-
pulació de científics, per navegar al voltant 
del món en un projecte anomenat Diome-
des Project. Durant la travessia mesuraran 
la contaminació química, la quantitat de 
microplàstics a l’aigua i l’abundància de 
vida salvatge en perill d’extinció. A cada 
port en el qual paren, Jean-Christophe farà 
un concert i vendrà els discs.

Cinc treballs que hagueres escollit si no 
fores il·lustradora. Pallassa, traductora, 
entomòloga, naturalista, exploradora, in-
ventora (ai, ja m’he passat!).

Com és una ciutat perfecta? Suficient-
ment gran per perdre’s i suficientment pe-
tita perquè un desconegut et diga “Duus 
les sabates descordades. Corda-te-les o 
cauràs”.

Què és la cosa més difícil de ser il·lus-
tradora? Saber llegir bé per dir amb les 
imatges tot allò que el text calla.
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Rient rient i ja fa vora trenta anys que va 
començar a arribar el moro Maclet al po-
ble al qual dóna nom per allà pel camí de 
les Fonts. Han passat eixa garbera d’anys 
des d’aquell primer carnestoltes quan tot 
era nou i les tradicions es recuperaven 
o s’inventaven al tall. Al gegant Maclet 
prompte va vindre a fer-li companyia el 
cavaller Tirant, i tots dos amb el temps 
han crescut i han mudat de vestits més 
d’una vegada. A hores d’ara s’ha comple-
tat la nostra parella de fet (així els hem 
anomenat durant anys mig de broma) 
amb la geganta Cleta, encara més alta i 
més jove i que fa pocs anys que ha vingut 
a raure al nostre local del carrer Masquefa.

Entre les tradicions que s’iniciaven per allà 

finals dels vuitanta i principis dels noran-
ta també hi havia els dimonis, els nostres 
dimonis de Benimaclet. Fóra difícil ara 
recordar tantes festes de carnestoltes fent 
correfoc per tot el poble, i els encontres 
amb cortines de foc entre Maclet i Tirant, 
les carretillades i les espigues i la coca il·lu-
minant tots els racons de la plaça amb la 
gent ballant i saltant amb èxtasi festiu. I 
com evocar tot això sense la banda sono-
ra? Certament quasi impossible.

La nostra colla de dolçainers i tabaleters, 
Estrela Roja de Benimaclet, que justa-
ment ara ha fet vint-i-cinc anys, ha posat 
la música popular i festiva durant tots 
aquests anys fins a arribar al dia d’avui.

També la banda de música del poble, que 
ens ha ajudat a fer desfilar les comparses 
de moros i  cristians (més moros que cris-
tians, tot s’ha de dir). I encara no podem 
deixar d’esmentar tots els grups que han 
animat les festes de la plaça o al nostre lo-
cal. Músics de tots els estils musicals però 
amb la característica comuna de l’ús del 
català en les seues lletres, que aquest ha 
estat un dels elements ben visibles des dels 
inicis de la festa. En efecte, l’ús normal 
i sense complexos de la llengua  ha estat 
un tret d’identitat del nostre carnestoltes. 
La llengua del poble de Benimaclet i la de 
tot el nostre país, el límit del qual s’ha fet 
visible en els encarregats de llegir la nostra 
proclama anual d’independència: perso-
nes il·lustres vingudes de molts racons del 
País Valencià i del Principat de Catalunya 
i alguna també de les Illes Balears.

No podem deixar passar l’ocasió de re-
ferir-nos a la gent de la Muixeranga de 

Carnestoltes a Benimaclet
XXVIII Arribada del Moro Maclet
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València, afegits a la festa des de fa molts 
anys, i que havien tingut destacats prece-
dents en muixeranguers de l’Alcúdia o de 
l’Olleria que havien participat en la nostra 
festa anys enrere.

Hem d’anar acabant l’escrit i encara hau-
ríem de parlar del meravellós ambient que 
es viu cada any en els sopars de proclama 
i el seu animat  equip de redacció, del so-
par de comares amb tots els amics que no 
hi falten mai i que xalen a cor què vols 
amb la desficaciada tómbola de regals 
impossibles. També parlaríem del nostre 
ajuntament carnestolenc i el seu elenc 
d’alcaldes, alcaldesses i regidors, i com no, 
de les escoles públiques que fan cada any 
que la festa infantil siga un èxit. Doncs 
això, us animem a participar un any més 
en el carnestoltes de Benimaclet.

Assemblea de Veïns de Benimaclet

Concentració a l’escola pública                                            
Carles Salvador
Sopar de Comares a la seu de 
l’Assemblea de Veïns de Benima-
clet. Confirmeu l’assistència 

Trobada de diferents colles de 
dolçainers i tabaleters 
Eixida de la cercavila des del lo-
cal de l’Assemblea
Encontre i ball del Tirant amb el 
moro Maclet i els Dimonis
Proclamació de la independència 
del Califat de Benimaclet
Sopar  
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fallespopulars.org 
fallespopulars@gmail.com 
twitter / @FallesPopulars 
facebook / fallespopularsicombatives

#Arreplegà16
Sàtira de la candidatura de les falles a la 
llista de Patrimoni de la Humanitat de la 
UNESCO

Ara que des de l’àmbit institucional s’està 
apostant amb força per la patrimonialit-
zació, amb una notable rellevància de la 
candidatura de les falles per a formar part 
de la llista de Patrimoni de la Humanitat 
que elabora la UNESCO, Falles Populars 
i Combatives han volgut dirigir la seua 
crítica cap a aquest tipus de processos i 
els aspectes negatius que moltes vegades 
comporten, com la turistifi cació, l’elitit-

zació o la museifi cació de la cultura.

A través de Patri Money, un personatge 
imaginari que té la missió de patrimonia-
litzar tot el que troba per tal de dur-ho a 
l’organisme fi ctici UNASCO, l’organitza-
ció pretén realitzar una sàtira de l’aposta 
de l’actual administració pels processos de 
patrimonialització. Així, Falles Populars i 
Combatives proposa que siguen declarats 
béns de la humanitat alguns aspectes que 
l’entitat considera importants com «els 
somnis eròtics raros, desdejunar poleo to-
cat de cassalla perquè no pare la festa, el 
joc de fer un cercle amb els dits índex i 
polze i intentar que algú mire, la cullereta 
amb més de cinc persones en el llit o la 
tradició mil·lenària de furgar-se el nas».

Amb aquesta paròdia, Falles Populars 
i Combatives es proposa l’objectiu de 
posar el focus d’atenció sobre les impli-
cacions ideològiques dels mecanismes de 
legitimació com els de la UNESCO i les 
males pràctiques que sovint acompanyen 
els processos de patrimonialització. Com 
anuncia l’organització, la tasca de Patri 
Money «té un revers negatiu: tot allò 
que converteix en patrimoni es buida de 
vida i s’ompli de turistes, deixa de ser una 
realitat quotidiana i es converteix en un 
$ÍMBOL».

Per tal de fi nançar les activitats que es 
desenvoluparan entre l’1 i el 19 de març i 
que s’anunciaran pròximament, Falles Po-
pulars i Combatives ha llançat una cam-
panya de micromecenatge a la plataforma 
Verkami que ha arrancat de manera exi-
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tosa, amb més de 2.500 € aconseguits en 
tan sols deu dies. Les aportacions econò-
miques al projecte, que es podran realitzar 
fins al 15 de febrer, permeten als partici-
pants aconseguir, a banda del marxandat-
ge habitual, algunes recompenses com 
«formar part del jurat de la UNASCO», 
«patrimonialitzar el teu bé més preuat» o 
aconseguir que «la votació de l’assemblea 
de la UNASCO quede en empat».

L’assemblea de Falles Populars i Comba-
tives va nàixer fa 14 anys i la seua pro-
posta ha anat creixent fins a convertir-se 
en una alternativa sòlida que aconsegueix 
moure cada any centenars de persones. 
Lluny d’intentar recrear una realitat pa-
ral·lela que servisca com a refugi per als 
no-adeptes a la festa oficial, l’organització 
interpel·la constantment el seu entorn 
més immediat i fa partícips de les activi-
tats a diferents agents de l’entramat veïnal 
i associatiu. Des del 2014, està en marxa 
la Junta Solar Fallera, una coordinadora 
per fer front comú amb col·lectius d’altres 
barris com Benimaclet o el Cabanyal que  
ofereixen una programació amb un espe-
rit similar durant els dies de falles.

Assemblea de 
Falles Populars i Combatives

Què és l’arreplegà?
És la manera que tenim de sufragar to-
tes les despeses de les Falles Populars i, a 
més, la millor opció si no vols quedar-te 
sense el teu mocador, la xapa, el llibret, 
la samarreta i, atenció, per primera ve-
gada en la història, el calendari faller!
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Benimaclet Conta
benimacletconta.com

Si caminem per Emili Baró, en direcció a 
Alboraia, ens trobem quasi cap al final, un 
edifici peculiar i groc, en un estat de con-
servació lamentable. Molta gent recordarà 
aquest edifici com a discoteca, però el seu 
vertader origen és anterior.

Aquest edifici era un magatzem de creï-
lles, on els camperols anaven a vendre la 
seua collita a l’engròs. També tenien un 
servei de bàscula per a pesar els camions. 
Es pesaven per a poder passar pel Con-
sum, una petita duana on es pagava un 
impost per a regular l’entrada i eixida de 
mercaderia a la ciutat de València. Se’ls hi 
exigia un document per a aclarir quina 
quantitat de productes portaven. Aquest 

servei era per a qualsevol que hi anara, no 
només camions, sinó també carros. Els 
propietaris eren un matrimoni que vivia 
allí i que cuidava del magatzem. La casa 
on vivien encara segueix en peu.

L’edifici va deixar de funcionar com a ma-
gatzem de creïlles i, el 29 de desembre de 
1983, es va inaugurar la discoteca Pachá 
Auditorium. Es tractava d’una sala de con-
certs i discoteca impressionant, amb l’últi-
ma tecnologia en il·luminació, so, aire con-
dicionat, extracció de fums i seguretat. Es 
va convertir en un eix central de moviment 
juvenil. Hi havia diferents espais en di-
verses alçades: discoteca, hamburgueseria, 
boutique, quiosc i sala de màquines de joc.

Pachá València va començar a fer aigües 
pels seus elevats costos i perquè no aca-
bava de funcionar. Va canviar de nom 
per diferències econòmiques amb Ricar-
do Urgell, propietari de la famosa marca 
d’oci internacional. Llavors, va passar a 
denominar-se Arena Auditorium i la so-
cietat original també es va dispersar. Per 
Arena van passar també desenes de grups 
i solistes espanyols i estrangers com ara 
Iggy Pop, Radiohead, Héroes del Silencio, 
Radio Futura, etc. La llista de concerts 
que hi va haver és interminable. Durant 
prop de 15 anys es va erigir en el centre 
de referència musical de l’urbs. Per a di-
verses generacions de valencians, el que es 
va viure entre els seus murs són records 
inesborrables. Ningú no pot llevar-li els 
mèrits d’haver portat a València a les mi-
llors estreles del pop rock.

Al llarg d’Emili Baró es veien, a certes ho-
res, a grans grups de joves que anaven ca-
minant des del centre de València o des de 
la parada d’autobús, dirigint-se cap allí.

La ‘Patatera’
Creïlles i música 
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Podreu trobar aquest lloc a
C/ Emili Baró, 75

Les característiques del local i el seu afora-
ment mitjà, amb capacitat per a diversos 
milers d’espectadors, van catapultar Are-
na a l’escalafó nacional. Però la trajectòria 
guanyada a pols durant més d’una dècada 
no va evitar el final. Per desgràcia, l’oci 
nocturn de l’època es va associar a drogues 
i violència i la discoteca va tancar les seues 
portes el 1999.

Des de llavors, no ha cessat el seu deterio-
rament. Així s’ha anat denunciant reitera-
dament pels veïns, que reclamen l’expro-
piació de l’immoble i la seua rehabilitació 
per a tractar d’atorgar-li una utilitat pú-
blica que beneficie als veïns i veïnes.

Segons el Pla General d’Ordenació Urba-
na de València, la construcció està prote-
gida i, en teoria, a resguard de l’especula-
ció urbanística, ja que la parcel·la figura 
amb una qualificació d’ús terciari i no 
pot acollir habitatges. Així i tot, els veïns 
temen que l’històric local puga acabar en 
ruïnes, si continua degradant-se al ritme 
actual. Pel novembre del 2012 va patir 
un incendi i, pel juny del 2013, va patir 
diversos enderrocs de la teulada. S’ha ba-
rallat la instal·lació d’un mercat, així com 
la seua transformació en dotacions d’ús 
social i cultural per al districte, encara que 
cap d’aquestes opcions ha arribat a plas-
mar-se. Qualsevol actuació està supedita-
da a una operació urbanística que encara 
no ha adquirit forma i, mentrestant, els 
vestigis d’aquest antic magatzem de creï-
lles van llanguint, a la mercé del temps.

Alba Sanchis Peris
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
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Tallers de pasta fresca
La Pentola

anomenem pasta, eixos xicotets trucs que 
fan d’eixos tres ingredients tan senzills un 
plat deliciós. L’univers de la pasta és im-
mens, n’hi ha llarga i curta, on a més de 
les formes més conegudes podem trobar 
fettuccine, chitarra, linguine, strozzapreti, 
gnocchetti sardi i un llarg etcètera on per-
dre’s.

A la Pentola impartim tallers perquè qual-
sevol puga transformar-se en una autènti-
ca mamma italiana. Es tracta d’una sèrie 
de tres tallers, que es poden realitzar com 
a pack o de manera independent. Comen-
cem pel més bàsic: els tipus de pasta i de 
farina. A continuació passem a la pràc-
tica, primer amb la pasta llisa, després 
amb la pasta farcida i per a acabar, pasta 
de colors. Els tallers estan pensats per a 
passar una estona agradable en el nostre 
restaurant, reservat exclusivament per al 
taller, omplint-nos les mans de farina i 
aprenent d’aquesta tradició. Es realitzen 
amb un màxim de cinc persones per a po-
der practicar còmodament i és necessària 
inscripció prèvia per a poder tindre-ho tot 
organitzat. Cada taller tindrà una duració 
aproximada de noranta minuts. A pastar 
s’ha dit! 

Algunes persones atribueixen la invenció 
de la pasta a Marco Polo en el segle XIII. 
No obstant això, la teoria més acceptada 
és que la pasta va ser creada a Orient Mitjà, 
introduïda a Sicília i més tard, estesa per 
tota Itàlia. Siga com siga, la pasta és una 
de les més aclamades exportacions italia-
nes i un imprescindible per a tots. Veure 
a les mammas fer pasta en les portes de 
les cases dels pobles sicilians et fa com-
prendre la tradició, artesania i ritual que 
comporta. 

La teoria és fàcil: aigua, ou i farina. En 
canvi fa falta més per a aconseguir el que 

facebook / lapentolavalencia 
lapentolavalencia.es

Informació i reserves
lapentola@lapentolavalencia.es 

Taller 1. Pasta fresca llisa
Dimarts 9 - 20:30h
Taller 2. Pasta fresca farcida
Dimarts 16 - 20:30h
Taller 3. Pasta fresca de colors
Dimarts 23 - 20:30h
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Nati Ramos Davo, 50 anys

Agranadora d’Emili Baró a Marcel·lí Giner

‘A Benimaclet com a casa, gràcies’



BENIMACLET SONA

Joves de Benimaclet som un grup hetero-
geni format per joves de diferents edats, 
tant naturals del barri com estudiants re-
sidents, que va nàixer fa aproximadament 
un any arran de la necessitat d’unir els 
joves amb l’objectiu comú de millorar i 
incentivar el barri. Ens reunim setmanal-
ment per intercanviar idees, plantejar so-
lucions a les necessitats del barri i propo-
sar activitats, i en aquest sentit ja ens hem 
reunit amb representants de l’Ajuntament 
per transmetre’ls les inquietuds recollides 
com la necessitat d’una Casa de la Cultura 
i una biblioteca en condicions, entre altres 
propostes.

Durant el nostre primer any de vida hem 
dut a terme un concurs de còmics, amb la 
participació de més d’una vintena d’origi-
nals de participants de diferents edats. A 
més a més, hem celebrat la III edició del 
Concurs Audiovisual “Benimaclet Imagi-
nacció”, que també ha estat exitós.

Algunes d’aquestes iniciatives s’han mate-
rialitzat amb el Festimaclet, que el pròxim 
13 de febrer coincidint amb el carnestol-
tes de Benimaclet, organitzat per l’As-
semblea de Veïns. És més conegut com a 
Moromaclet: enguany celebra la seua XXVIII 
edició. Aquest any, i per primer cop, Joves 
de Benimaclet hem volgut fer una apor-
tació a aquesta festa del poble, i és per 
això que volem aprofitar per a presentar la 
primera edició del Festimaclet. Tot i que 
el Moromaclet continua tenint la mateixa 
força festiva i popular de les primeres 
edicions amb els gegants, els dimonis, les 
disfresses, les dolçaines, els tabals, els cas-
tellers, la proclama d’independència del 
poble i una gran actitud crítica, amb el 
temps ha anat perdent afluència. Després 
de la cercavila la festa a la plaça ha anat 
degenerant fins a arribar al moment en 
el qual es va prohibir l’entrada a la plaça 
quan se celebrava el Moromaclet. És per 
tot això que els Joves de Benimaclet volem 
recuperar l’espai i la festa, la tradició i la 
voluntat de ser poble.

El Festimaclet té com a objectiu comple-
mentar la festa del carnestoltes de Beni-
maclet i d’unir el barri. Es tracta d’un 
concert de música en valencià per col·la-
borar amb la creació d’un espai cultural 
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Festimaclet
Concerts a la plaça de Benimaclet

facebook / Joves de Benimaclet
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que consolide la producció musical al País 
Valencià, amb una música combativa que 
ens permeta arribar a la normalització lin-
güística.

La jornada començarà al carrer Masquefa 
a les 19 h amb la cercavila de carnestoltes 
que organitza l’Assemblea de Veïns de Be-
nimaclet. Com a darrer acte de les cerca-
viles es llegirà la proclama d’independèn-
cia del Califat de Benimaclet a la seu de 
la mateixa Assemblea, acompanyats per 
les colles de tabaleters, els castellers i els 
tres gegants: Tirant, el moro Maclet i la 
geganta Cleta. Per continuar amb la festa 
i després de sopar, a les 22 h, tindrà lloc 
el Festimaclet.

Aquesta primera edició comptarà amb 
les actuacions de Skatuttipresto, que ens 
portaran el seu des del poble veí de Gode-
lla; els Pepet i Marieta, des d’Ulldecona, 
que aportaran un toc informal, personal 
i festiu, i Traficants de Sucre, originaris 
del barri, que estan gravant el seu primer 
disc de rock-ska que eixirà a finals del mes 
de març.

Quedeu tots convidats i convidades a as-
sistir-hi. Perquè enguany serem més mo-
ros que mai!

Joves de Benimaclet
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No et perdes
Festimaclet
Dissabte 13 de febrer - 22h
Plaça de Benimaclet 
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Què va passar a la granja 
d’en Joan?
Textos: Marta Fornes Porta
Il·lustracions: Laura Vivancos

 1991. València
instagram / mississsippi
faebook / Marta Fornes 

Què va passar a la granja d’en Joan? A la 
granja d’en Joan, va ocórrer que uns ani-
mals es van anar juntant mentre es conta-
ven els seus problemes i les seues preocu-
pacions. Finalment, es van resoldre tots al 
moment menys un xicotet dilema...

Quines són les teues referències? M’en-
canta la col·lecció de contes de la Perla, 
una fada que viu al Parc de l’Alegria on 
passen moltes aventures. Per a mi, són 
contes essencials: Endevina com t’estimo, 
De què fa gust la lluna i Elmer. 

Per què aquesta predilecció pel món de  
les xiquetes i xiquets? És amb el món 
que més connectada em sent. Pense que 
és clau per a una bona educació, ja que 
la lectura sempre forma part d’un apre-
nentatge que crea la teua personalitat i les 
teues idees pròpies. 

Un personatge. Sense dubte el cavall... no 
només pel dibuix, sinó pel missatge que 
transmet, ell vol deixar d’anar tot el dia 
amb el monyo nugat i necessita llibertat per 
moure’s amunt i avall amb els cabells solts. 
Em sent molt afí a la seua caracterització. 

Una frase. Et diria el del cavall, però 
m’agrada molt aquest, quan la gallina li 
diu al gos: «D’ara endavant, eres el teu 
propi amo». Pense que és molt important 
sentir que cadascú decideix per si mateix 
respectant els seus principis, i no trobar-se 
nugat a res que el puga reprimir. 

Un fragment. M’agrada molt la part del 
porc, ja que és un animal que sempre 
jutgem i inclòs utilitzem el seu nom per 
a referir-nos a coses o persones brutes. 
A aquest porc no li agrada que li posen 
l’etiqueta de «porc» perquè li encanta 
banyar-se als rius i no es considera «brut», 
aleshores els animals l’accepten.

Quins valors pretén transmetre el con-
te? Principalment, transmet els valors de 
l’amistat, la solidaritat i sobretot l’accep-
tació de la diferència.

Podeu trobar l’obra a
Llibreria Tres i Quatre
Llibreria Ramón Llull
Llibreria Soriano
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Arròs amb fumats
Trencadís

Dificultat Fàcil
Temps 20 minuts
Nombre de comensals 4-5

Ingredients
- 500 g. d’arròs
- 300 g. de fumats 
(salmó, tonyina, abadejo)
- 2 porros
- 6 ous
- 20 cl. de salsa de soia
- Oli d’oliva
- Sal
- Julivert fresc picat

Trencadís
C/ Mistral, 39
Dm-Dg 11:30-16h
96 306 75 77
facebook / trencadiscomidascaseras

A Trencadís ens proposem donar més sa-
bor a aquest barri, malgrat que ja en té, 
recolzant la cuina tradicional i tractant 

d’evocar aquells sabors que tots tenim en 
la nostra memòria, però que a poc a poc 
han desaparegut amb les presses i la man-
ca d’entusiasme i emoció en la cuina. 

Hui us presentem una recepta que sor-
prén, malgrat que per a ella s’utilitzen 
ingredients tan tradicionals com l’arròs i 
el peix fumat. 

Preparació

Pas 1 En una cassola, posar una cullera-
da d’oli, una mica de sal, l’arròs, el doble 
d’aigua i coure a foc lent fins que quede 
sec. Reservar.

Pas 2 Batre els ous i fer una truita “a la 
francesa”. Tallar en trossets menuts i re-
servar.

Pas 3 Picar els porros i posar-los a ofegar 
amb oli en una paella fonda.

Pas 4 Quan estiga el porro ros, incorpo-
rem l’arròs, els fumats i la truita. Mesclem 
i afegim la salsa de soia. Remenem perquè 
s’integren tots els ingredients i llest.

Pas 5 Emplatar empolsant el julivert picat 
i a gaudir-ho!

Bon profit!



BENIMACLET COENT  19

Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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Sal de mar és un espectacle pensat per 
apropar la poesia a les xiquetes i xiquets. 
En aquest cas, la poesia que ens parla de la 
mar i dels seus habitants, i de com la sal és 
a la mar, com la poesia és a la vida.

Mitjançant una selecció de poemes amb 
temàtica marina, volem motivar, les xi-
quetes i xiquets, a descobrir la poesia, tant 
la que escriuen les poetes i els poetes, com 
la que s’amaga en fets quotidians com el 
moviment de les fulles bressolades pel 
vent, el somriure d’una persona, un gest, 
el vol d’un ocell, el soroll de les onades en 

arribar a la platja...

Pensem que el teatre i el teatre de tite-
lles fet en valencià és una ferramenta per 
difondre la nostra llengua i cultura, i en 
concret amb aquest espectacle hem vol-
gut fer una tasca de difusió de la poesia, i 
alhora conscienciar sobre la necessitat de 
conservar i millorar el nostre entorn na-
tural, la mar en aquest cas amb les seues 
criatures.

Amb aquest espectacle volem posar una 
eina a les mans de les i els professionals 
de l’ensenyament i les mares i pares per 
sensibilitzar els menuts i menudes vers la 
bellesa de les paraules i el coneixement del 
medi, la bellesa de la natura i la importàn-
cia de tindre cura d’ella.

LlueRNa Teatre és una companyia espe-
cialitzada en teatre de titelles i creada en 
1989 per Rosa Navarro i Josep M. Bel-
tran. Una de les característiques principals 
de la companyia ha estat la investigació 
i desenvolupament de les tècniques tra-
dicionals a partir de la creació de noves 
possibilitats d’interpretació i moviment, 
cosa que els ha fet assolir una manera de 
fer pròpia. Una altra de les seues carac-
terístiques destacables és la utilització de 
diferents tècniques en cada un dels seus 
espectacles per tal d’obtenir la màxima 
expressivitat en les escenes i en els perso-
natges. Durant la seua trajectòria han po-
sat en escena 12 espectacles per a públic 
infantil/familiar i 1 per a públic adult.

Companyia LlueRNa Teatre

Sal de Mar
Onze poemes i un conte

20 

facebook / Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
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“Apropa’t més al mar
Escolta el vent damunt les roques planes.
I continua l’aigua, i continua
Si l’aigua, l’aigua
Quantes onades
dobleguen l’aigua...”

“L’onada s’alça i cau
Cau
Cau
L’onada”

“Les plantes i animals de l’oceà saben 
que no hi podrien viure si no hi hagués 
sal a l’aigua del mar. I nosaltres, les per-
sones, podríem viure sense la poesia, la 
gran i la petita, la dels grans poetes i la 
que ens envolta cada dia...”

“No et desanimes que tot en el món 
te remei. Jo t’ajudaré. Et regalaré un 
molinet i no caldrà més que li digues: 
Molinet mol i et donarà tot allò que 
amb el pensament hages desitjat. Quan 
en tingues prou només hauràs de dir-li: 
Molinet para de moldre.”

“Per fer una poesia 
s’agafa una P,
com pipa, platja, pedra”...

 21

Sal de Mar
Ds 20 - 18h Dg 21 - 12 i 18h
Ds 27 - 18h Dg 28 - 12 i 18h 
LlueRNa Teatre
C/ Poetes Anònims, 1
96 389 93 89
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INDULTA 
tu ejemplar
el resto se

QUEMA

eldiariindultat.com



 23ART AL CARRER

INDULTA 
tu ejemplar
el resto se

QUEMA

eldiariindultat.com

Urban Interactive Art 
#7 Revista gener

Ix al carrer i troba una diferent cada mes. Participa!

+ art + barri + carrer
facebook / BenimacletArtalCarrer
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Arriba el Carnestoltes!
Tots hem escollit una 
disfressa i ara ens falten 
els últims detalls.
Ens ajudes?

E _ P _ _ A

L _ P _

M À _ C _ _ A

C U _ _ E _ A

V _ R _ T _
M À _ I _ A

E S _ A F _ N D _ E 

La meua disfressa 
és de  C _ _ N _ R A

Jo seré
S U _ _ R H _ R _ I

La meua disfressa 
és de M _ G _

Jo seré un
M O _ _ U _ T E _

Jo aniré de
D _ T _ C T _ U

Jo vaig a anar d’
A _ T R _ N A _ T A
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:30 Meditación Samadhi
9:25 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:30 Zumba Pina submarina 15€/mes
10:00 Flamenco Iniciación (3 horarios) Rocío Giner 29€/mes
10:00 Pilates (5 horarios diferentes) Centre Mompó 35€/mes
10:00 Qigong shen yi -
10:30 Pilates Samadhi -
11:00 Sevillanas Iniciación (2 horarios) Rocío Giner 29€/mes
11:00 Hatha Yoga. Info: 620221847 Fusionart 15€/mes
11:00 Xinyi/Bagua (Kungfu) shen yi -
11:30 danza contemporánea Pina submarina 25€/mes
11:30 Taller de escritura terapéutica Saboréame 10 €
11:35 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
12:00 "Danza-Canto” Libre expresión + Info 622649285 Fusionart 20€/mes
12:00 Sanda xa MMA shen yi -
13:45 Zumba Pina submarina 15€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/m
16:00 Flamenco Iniciación II (2 horarios) Rocío Giner 29€/mes
16:25 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/m
16:30 Chen Taiji shen yi -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
17:00 Italiano (Nivel 1) Info: 657787793 Fusionart 20€/mes
17:00 Grupo Desdoblamiento del Tiempo Samadhi
17:30 Pre-danza (3-6 años) Rocío Giner 29€/mes
18:00 Forró (Salsa Brasileña)+Info: 633652647 Fusionart 15€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
18:30 Meditación y Viaje Sonoro Escuela Meme 25€/mes
18:30 danza contemporánea Pina submarina 30€/mes
18:35 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal. Escuela Meme 25€/mes
19:00 Bailes Latinos.Grupo 1 +Info: 696810012 Fusionart 20€/mes

Dilluns
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19:00 Hatha yoga Centre Mompó 39€/mes
19:30 Toque Zen (enseñanza Suzanne Powell) Saboréame
19:30 Old Skool Workout shen yi -
20:00 Tai Chi Samadhi -
20:00 Flamenco (con música en vivo) Pina submarina 30€/mes
20:30 Sevillanas Medio Rocío Giner 29€/mes
20:30 Hatha yoga Centre Mompó 39€/mes
21:00 Taller de Teatro...(Nivel 1) +Info: 697800774 Fusionart 30€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:30 Yoga dinámico Samadhi -
9:30 Zumba Centre Mompó 35€/mes
9:30 Hatha yoga (3 horarios diferentes) Centre Mompó 25€/mes
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes
10:00 Chen Taiji shen yi -
10:30 Experimentación Plástica Escuela Meme 40€/mes
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 Taichi y Chikung. + Info: 679369846 Fusionart 20€/mes
11:00 Entrenamiento cerebral Centre Mompó 36€/mes
11:00 Yoga de la risa Centre Mompó 40€/mes
11:00 danza oriental Pina submarina 25€/mes
11:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
11:30 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
12:00 Aerobic Latino + Info: 673702880 (Maia) Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga dinámico Samadhi -
12:30 Shaolin KungFu shen yi -
16:00 Yoga de la risa Centre Mompó 40€/mes
16:30 Xinyi/Bagua (Kungfu) shen yi -
17:15 Yoga Para Niñ@S. + Info: 620221847 Fusionart 15€/mes
17:30 Urban dance (7 a 12 años) Rocío Giner 29€/mes
17:30 Grabado y Estampación Escuela Meme 40€/mes
17:30 Pilates Samadhi -
18:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
18:00 Sanda xa MMA shen yi -

Dimarts
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

18:00 Hatha Yoga. Info: 620221849 Fusionart 13€/mes
18:00 Albañilería Escuela Meme 25€/mes
18:30 Urban dance (jóvenes y adultos) Rocío Giner 29€/mes
18:30 Guitarra iniciación Rocío Giner 29€/mes
18:30 Lindy hop y swing Pina submarina 30€/mes
19:00 Italiano (Nivel 2) Info: 657787793 Fusionart 20€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi -
19:30 Taichi Centre Mompó 23€/mes
19:30 Chen Taiji shen yi -
20:00 Flamenco iniciación-medio Rocío Giner 29€/mes
20:00 danza Tribal clásica (ATS) Pina submarina 30€/mes
20:30 Karate Escuela Meme 25€/mes
20:30 Tuishou (Taiji) shen yi -
20:30 Forró Escuela Meme 20€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Pilates Centre Mompó 35€/mes
21:00 Sevillanas Iniciación Rocío Giner 29€/mes
21:00 Taller de Teatro...(Nivel 2) +Info: 697800774 Fusionart 30€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:30 Meditación Samadhi
9:00 Pilates Pina submarina 15€/mes
9:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
9:25 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 Flamenco Iniciación II (2 horarios) Rocío Giner 29€/mes
10:00 Pilates (5 horarios diferentes) Centre Mompó 35€/mes
10:00 Qigong shen yi -
10:30 Pilates Samadhi -
11:00 Hatha Yoga. Info: 620221848 Fusionart 15€/mes
11:00 Xinyi/Bagua (Kungfu) shen yi -
11:25 Clases continuadas de indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:30 Danza contact Pina submarina 25€/mes
12:00 Bailes Latinos.Grupo 2 +Info: 696810012 Fusionart 20€/mes
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
12:00 Sanda xa MMA shen yi -

Dimecres
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13:45 Zumba Pina submarina 15€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:30 Chen Taiji shen yi -
16:50 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
17:00 Tango Argentino. + Info: 673702880 Fusionart 15€/mes
17:30 Guitarra iniciación Rocío Giner 29€/mes
17:30 danza oriental Pina submarina 30€/mes
18:00 Danza clásica (6-9 años) Rocío Giner 29€/mes
18:00 Sevillanas y Flamenco. Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
18:30 Flamenco Iniciación (2 horarios) Rocío Giner 29€/mes
18:30 “open Benimaclet” software libre. Escuela Meme
18:30 Yoga Pina submarina 15€/mes
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal. Escuela Meme 25€/mes
19:00 Capoeira Angola. Info: 686732165 Fusionart 30€/mes
19:00 Poesía básico/medio (633387730) Escuela Meme 15€/mes
19:00 Qi Qong Samadhi -
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 39€/mes
19:00 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
19:30 Old Skool Workout shen yi -
19:45 Ritmos Latinos Rocío Giner 29€/mes
20:00 Sevillanas Pina submarina 25€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Hatha yoga Centre Mompó 39€/mes
20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
21:00 Pilates Rocío Giner 29€/mes
21:00 Danza Africana + Info (Aly) 632184083 Fusionart 25€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:30 Yoga dinámico Samadhi -
9:30 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes
10:00 Chen Taiji shen yi -
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 Taichi y Chikung. + Info: 679369847 Fusionart 20€/mes

Dijous
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

11:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
11:30 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
11:40 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
12:00 Aerobic Latino + Info: 673702880 (Maia) Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga dinámico Samadhi -
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 39€/mes
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras 30€/mes
12:30 Shaolin KungFu shen yi -
16:00 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
16:30 Xinyi/Bagua (Kungfu) shen yi -
17:30 Pilates Samadhi -
18:00 Sevillanas y flamenco infantil (6-9años) Rocío Giner 29€/mes
18:00 Yoga Rocío Giner 29€/mes
18:00 T. de Dibujo y Pintura +Info: 606687503 Fusionart 15-20€/mes
18:00 Esparto Escuela Meme
18:00 Carpintería Escuela Meme 25€/mes
18:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
18:00 Sanda xa MMA shen yi -
18:10 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
18:30 Pilates (3 horarios diferentes) Centre Mompó 35€/mes
18:30 Yoga Acro y vuelo terapeutico Pina submarina 28€/mes
19:00 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
19:00 Bailes de salón Rocío Giner 29€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi -
19:00 Kundalini yoga Centre Mompó 25€/mes
19:30 Chen Taiji shen yi -
20:00 Danza Oriental Rocío Giner 37€//mes
20:00 Danza Tribal Fusión, medio-avanzado Pina submarina 30€/mes
20:30 Karate escuela meme 25€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Tuishou (Taiji) shen yi -
21:00 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:30 Meditación Samadhi

Divendres
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9:00 Pilates Pina submarina 15€/mes
9:30 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
10:00 Zumba Pina submarina 15€/mes
10:30 Pilates Samadhi -
11:40 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
14:30 Pilates Pina submarina 15€/mes
16:30 Chen Taiji shen yi -
17:00 Pintura desde la fotografía escuela meme 40€/mes
17:30 Urban dance (7 a 12 años) Rocío Giner 29€/mes
17:30 Bollywood Pina submarina 25€/mes
18:00 Escritura creativa escuela meme 15€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) shen yi -
18:30 Urban dance (jóvenes y adultos) Rocío Giner 29€/mes
18:30 Meditación y Yoga Tibetano Samadhi -
19:30 Sevillanas Medio con Mantón Rocío Giner 29€/mes
19:30 Bollywood Rocío Giner 29€/mes
19:30 danza Tribal clásica (ATS) Pina submarina 30€/mes
19:30 Old Skool Workout shen yi -
20:00 Cubba Centre Mompó 23€/mes
20:30 Sevillanas Medio con Castañuelas Rocío Giner 29€/mes
20:30 Chi Kung Rocío Giner 29€/mes
20:30 Danza Tribal Fusión, iniciación Pina submarina 20€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:00 Pilates Pina submarina 15€/mes
10:00 Yoga Pina submarina 15€/mes
11:00 Danza Tribal Fusión, avanzado Pina submarina 25€/mes
11:00 Electricidad doméstica Escuela Meme 20€/mes
11:00 Electricidad industrial Escuela Meme 30€/mes
11:00 Grabado y Estampación Escuela Meme 40€/mes
12:30 Teatro para niños Pina submarina 15€/mes
13:30 masaje thailandés Pina submarina

20:00 Encuentro de Malabaristas y aprend. T:697800774 Fusionart

Dissabte
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A Contar Mentiras
Al-Paladar
Alegre Conchita
Al Sol, a mano
La Bufala
Caixa Fosca
Centre Mompó
CIM Benimaclet
Chico Ostra
Club de los Poetas
La Comanda
Crit i Nit
Escuela Meme
Esperanzarecicla
Fusionart
La Gramola
Itamora 
Kaf Café
London
La Ola Fresca
La Pentola
La Pina Submarina
Roció Giner
Rock Island
La Rossa
¡Saboréame!
As. Samadhi
Taller Música Jove
Teatre Círculo
Teatre LlueRNa
El Terra
Tulsa Café

4b
Caminito
Carabasser
Carabasseta
C. E. Gestálticas
El Aprendiz
Farmacia S. Petrillo
Gioconda
Glop
Gruseco
La Mareta 
Ochovideos
La tienda de Bofi
La Torraeta
Murta
Shen Yi
Sudestada Tattoo
Talk!
Trencadís 
Vuelta de Tuerca
Suerte Loca 
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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, 70, 89 i 90

As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet
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 1-3 OCTUBRE34   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 

Construirem la falla del Terra. Ens ajudes? falladelterra@gmail.com Terra
Exposición ilustraciones:  "Serendipia"  de Nanu Cabe Itamora

9:00 Sadhana de yoga Centre Mompó 40€
17:15 Inicio de grupo de yoga terapéutico (961132051) Centre Mompó 30€
20:00 classe de ball flamenc Crit i Nit
20:30 Al vaivén de mi carreta. Epopeia Gitana Kaf Café
21:30 València batega. Entrevistem dos activistes gitans Kaf Café -

10:00 Clase abierta de yoga 3 Tipos (reserva 961132051) Centre Mompó
18:00 Makers Shop Talk! 5€      
20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:00 Triv i Nit Crit i Nit Con-
20:00 Trivial Tulsa -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:00 Degustación mexicana Tulsa 3€

17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:15 Kids&stories: Juegos y libros en inglés Talk! 5€ 
18:30 Grups de conversa en Valencià Terra
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
20:00 Cena con pizza napolitana por 5 euros La Bufala 5€
21:00 Alberto Saura, acústico. Kaf Café -
21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€
21:30 Mil pekados Crit i Nit
22:30 "In a swing key" Dance party . Noche de swing La Gramola

19:00 Kafeta presentació Festimaclet CSOA L'Horta -
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€     
20:00 cine en valencià: 'Segon origen' de Bigas Luna i Carles Porta CIM
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Gala de Magia Grupo de mágicos magos que nos sorpren...Fusionart
22:00 cine en valencià: 'Segon origen' de Bigas Luna i Carles Porta CIM

Dilluns 1

Dimarts 2

Dimecres 3

Dijous 4



 1-3 OCTUBRE

22.30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 Acustico Los Guapos London -

17:30 Iniciación al punto (mat. incl.) Al sol, a mano 20€
19:00 Inicio del curso de mindfulness (reserva 961132051) Centre Mompó 139€
19:00 Presentación novela "El sueño del árbol" La Rossa
19:30 Tuppersex: a solas o en compañia. Alegre Conchita 5€
20:00 Inauguración ‘Wild wood fairies’ por Ditta Puhoy La Ola Fresca
20:00 Poetes a escena: Sénia Mulayali i Francesc Rodrigo Teatre llueRNa 7€
20:15 Tube Chats: videos y charla en inglés Talk! 5€   
20:30 "Con lo puesto (y un botijo)", cía Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€
21:00 Duo Rosito desde Uruguay Kaf Café -
21:00 Les nits de Al-Paladar: Sopars amb carta especial Al-Paladar 12-20€
21:30 Concierto: “Iván Serrano" (Rumba, Reggae, Cumbia). Fusionart
23:00 Monologo Rock Island
23:30 DJ: DragónYouTube (Rumba, Reggae, Cumbia). Fusionart

10:00 Inicio del curso de kinesiología (reserva 961132051) Centre Mompó 132€
12:00  Vermut session y acústico con 'Tomaccos' La Ola Fresca -
18:00 La caixa adormida. Cia. Larvarium Teatre llueRNa 5-7€
19:30 Concierto de cantos armónicos y cuencos de cuarzo con taller de vozSamadhi 15€
20:00 El Aviador y el Principito- Nueva Escena Club de Los Poetas 5€
20:00 Aperitiver con Monserrat Tulsa 4€
20:30 "Con lo puesto (y un botijo)", cía Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€
21:00 1º Concierto: L'horta Soul: (Funk/Rap/Reggae) Fusionart
21:00 Iratxo gira 2016 en Acústico Kaf Café 8€
21:00 Les nits de Al-Paladar: Sopars amb carta especial Al-Paladar 12-20€
21:40 2º Concierto: Sistah Morning (Roots/Reggae/Dub)+DJ: Baay Fusionart
23:30 DJ: Baay Selectah (Session Nuh Roots & Dub). Fusionart

10:00 Taller danza Tribal fusión, lapinasubmarina.com Pina Submarina 20€
10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 La caixa adormida. Cia. Larvarium Teatre llueRNa 5-7€
12:00 Taller Yoga para niños (4-9 años) Pina Submarina 10€

Diumenge 7

Dissabte 6
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17:00 Tulsa Market Tulsa -
18:00 Intercambio inglés/castellano La Ola Fresca -
18:00 La caixa adormida. Cia. Larvarium Teatre llueRNa 5-7€
18.30 Promoción y firma de novela " Tras la última sombra roja" La Gramola
19:00 Poetas del Montón con invitado especial: Mr. Perfume Chico Ostra
20:00 Encuentro de Malabaristas y Aprendices+Info 697800774 Fusionart
20:00 El Aviador y el Principito- Nueva Escena Club de Los Poetas 5€
20:00 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola -
20:30 "Con lo puesto (y un botijo)", cía Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€

19:00  Documental “Quan les gotes es fan pluja” Terra -
20:00 classe de ball flamenc Crit i Nit 1 con-
20:00 Inauguración  #365 breakfast de Marta Pradas Chico Ostra
21:00 Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler Kaf Café -

10:30 Inicación al ganchillo (mat. incl.) Al sol, a mano 20€
18:00 Makers Shop Talk! 5€  
18:00 Geschichten und mehr auf Deutsch! La Ola Fresca 2€
19:00 Taller de reflexología podal (reserva: 961132051) Centre Mompó 10€
20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:00 Triv i Nit Crit i Nit
20:00 Mini.Concert n.º 19 - Pianos Taller Música Jove
20:00 Trivial Tulsa -
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Taller de pasta fresca I: pasta lisa La Pentola 35€
21:00 Degustación mexicana Tulsa 3€

15:30 Clase abierta de pilates (961132051) Centre Mompó
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:15 Kids&stories: Juegos y libros en inglés Talk! 5€ 
18:30 Grups de conversa en Valencià Terra
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
20:00 Cena con pizza napolitana por 5 euros La Bufala 5€

Dilluns 8

Dimarts 9

Dimecres 10

+1€
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20:00 Mini.Concert n.º 20 – Pianos Taller Música Jove
20.30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola 3€
21:00 Actuación lírico-musical Nelo Royner y Daniel Palomares Kaf Café -
21:00 Degustación tailandesa Tulsa 3€
21:30 Diego Varea Vs Msias Crit i Nit

19:00 Clase abierta de kundalini yoga (reserva 961132051) Centre Mompó
20:00 Proyección Documental "Esto lo cambia todo" de Naomi Klein CIM
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€    + 
20:00 Mini.Concert n.º 21 – Pianos Taller Música Jove
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Tapas caseras por 1,10€ Chico Ostra -
21:30 “Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral + invitad@s). Fusionart
22.30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

17:00 Festa infantil amb xocolatada i taller de muixeranga Assemblea de Veïns -
17:30 Aprende a usar la máquina de coser Esperanzarecicla 23€
19:00 Presenació "Itaques" La Rossa
19:30 Charla: taller orgasmos y compañia Alegre Conchita 5€
20:00 34ª Feria De Diseño Independiente (Especial San Valentín)Fusionart
20:00 Lili. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 7€
20:15 Tube Chats: videos y charla en inglés Talk! 5€ 
20:30 "Fando y Lis" de Fernanado Arrabal, cía La Jartá Teatro Círculo 8-10€
21:00 Micro Abierto Y Jam Session (Todos Los Estilos) Fusionart
21:00 Mollusque. Piano, contrabajo y voz en frances Kaf Café -
21:00 Les nits de Al-Paladar: Sopars amb carta especial Al-Paladar 12-20€
21:30 Sopar de Comares Assemblea de Veïns -
23:00 “Sorteo” Nº 1€. (Más De 20 Artesanías En Un Solo Premio) Fusionart 1
23:00 Monologo Rock Island
23:30 DJ: DragónYouTube (Música De Películas). Fusionart

10:00 Taller "Un viaje consciente. El cuerpo como camino" Samadhi 25€
10:00 Taller "Ahuyéntanos este furor" de Bárbara Sánchez A contar mentiras 80-90€
11:00 Bienvenido el año nuevo chino. Chi Gong, Dim Sum y charla La Ola Fresca 4€

Dijous 11

Divendres 12

Dissabte 13
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11:00 Cuadritos granny II Al sol, a mano 10€
11:00 Taler de leches y quesos veganos La Comanda 15€
11:30  2ª Calçotada popular Ovidi Montllor: Activitats infantils Terra -
12:30 2ª Calçotada popular Ovidi Montllor:  Vermut amb picadeta Terra -
14:00 2ª Calçotada popular Ovidi Montllor: Dinar Terra 12/5€
16:00 2ª Calçotada popular Ovidi Montllor:  Concert de Radio Rude. Terra -
17:00 Trobada de Colles de dolçaina i tabal Assemblea de Veïns -
18:00 Animalets. Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5-7€
19:00 Presentación libro "Hombres de alambre" Stavros Milos Kaf Café -
19:00 Meditación Concierto Cuencos Tibetanos. Armonización vibracional Samadhi 10-8€
19:00 Eixida de la cercavila amb el Tirant, el Moro Maclet i Cleta Assemblea de Veïns -
20:00 Monologo Comico: Historia de un amor por un Mamón Club de Los  Poetas 3€
20:00 Aperitiver con Quicio Tulsa 4€ 
20:00 Encontre i ball del Tirant amb el Moro Maclet, i els Dimonis C/ Sant Petrillo -
20:30 Cena Especial por San Valentin La Bufala -
20:30 "Fando y Lis" de Fernanado Arrabal, cía La Jartá Teatro Círculo 8-10€
20:30  Proclamació de la independència del Califat de BenimacletAssemblea de Veïns -
21:00 In-Fidel y Mr. Perfumme. Acústico Kaf Café -
21:00 Les nits de Al-Paladar: Sopars amb carta especial Al-Paladar 12-20€
21:30 Concierto: “Cuadro Flamenco Kallardó” (Compás & Tacón) Fusionart
21:30 Sopar Assemblea de Veïns -
22:00 Festimaclet: Concerts a la plaça Plaça Benimaclet
22.30 Fiesta disfraces: Conciertofunk Chameleons y photocall! La Gramola
23:00 Carnaval con acústicazo de Bluestafaris London -
23:30 DJ: DragónYouTube (Flamenco, Rumba, Rock…). Fusionart

9:00 Carrera Popular 7kportsaplaya.es solidario de Avapace. Fusionart
10:00 Taller "Ahuyéntanos este furor" de Bárbara Sánchez A contar mentiras 80-90€
10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
10:30 7kportsaplaya.es Entrega de premios y sorteo de productos Fusionart
11:00 7kportsaplaya.es Carrera Infantil – Zumba MasterClass Fusionart
12:00 7kportsaplaya.es Apertura de Mercadillo Solidario y Músi. Fusionart
12:00 Animalets. Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5-7€
13:00  Brunch. Buffet libre Chico Ostra 6€

Diumenge 14



 13-17 FEBRER

15:00 7kportsaplaya.es Paella. Res: 673337501 + Música en vivo Fusionart
18:00 Señor San Brownietime Poesia de amor y desamor. Micro abierto La Ola Fresca -
18:00 Animalets. Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5-7€
20:00 Monologo Comico: Historia de un amor por un Mamón Club de Los Poetas 3€
20:00 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola -
20:30 Cena Especial por San Valentin La Bufala -
20:30 "Fando y Lis" de Fernanado Arrabal, cía La Jartá Teatro Círculo 8-10€

12:00 Taller Gratuito De Danza-Canto + Info 622649285 Fusionart
20:00 classe de ball flamenc Crit i Nit
20:30 Al vaivén de mi carreta. Route 66 Kaf Café -
21:30 València batega. Entrevistem col.lective Cabanyal Kaf Café -

10:00 "Clases Gratuita De Pilates" + Info: (626163273) LidiaFusionart
10:30 Bolso de ganchillo Al sol, a mano
18:00 Makers Shop Talk! 5€ 
20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:00 Triv i Nit Crit i Nit
20:00 Mini.Concert n.º 22 – Corda Polsada Taller Música Jove
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Clase abierta de pilates (961132051) Centre Mompó
20:30 Taller de pasta fresca II: pasta rellena La Pentola 35€
21:00 Degustación india Tulsa 3€

11:00 Charla sobre pilates terapéutico Centre Mompó
17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:15 Kids&stories: Juegos y libros en inglés Talk! 5€  
18:30 Grups de conversa en Valencià Terra
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
20:00 Cena con pizza napolitana por 5 euros La Bufala 5€
20:00 Mini.Concert n.º 23 – Corda Polsada Taller Música Jove
21:00 Noche de piano con El teclas Kaf Café -
21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

Dilluns 15

Dimarts 16

Dimecres 17

10€

+1€
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21:30 malafé Crit i Nit
22.30 Besarabia. Música balcánica La Gramola

17:45 Clase abierta de hatha yoga (reserva 961132051) Centre Mompó
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€ 
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Mini.Concert n.º 24 – Corda Polsada Taller Música Jove
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 "Thursday Today", cía Miquel Mateu Teatro Círculo 8-10€
21:30 Teatre: “Tr3s En Barca” (Humor, Teatre En Valencià) Fusionart
22.30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 Cj and the new souls London -

17:00 Gorro con la técnica Jacquard Al sol, a mano
19:00 Taller de reflexología podal (reserva: 961132051) Centre Mompó 10€
19:00 Presentació novela.la "Milonga de tardor" La Rossa
19:30 Suelo pélvico y uso de bolas vaginales Alegre Conchita
20:00 Dies de rádio. Cia. Carles Pastor Teatre llueRNa 7€
20:15 Tube Chats: videos y charla en inglés Talk! 5€   
20:30 "Thursday Today", cía Miquel Mateu Teatro Círculo 8-10€
21:00 Les nits de Al-Paladar: Sopars amb carta especial Al-Paladar 12-20€
21:30 Concierto:“R A I C E S” (Worksongs-Gospel-Blues-Ragtime) Fusionart
23:00 Monologo Rock Island
23:30 DJ: DragónYouTube (Rock / Blues…) Fusionart

18:00 Samadhi Time "Sesión de Respiración Consciente y Conectada" Samadhi 5€ 
18:00 Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:00 Taller de Italiano Pina Submarina 4€
19:30 “Noche Solidario Por Nepal” Fusionart 3€
20:00 Concierto:"Los Croquéticos"(Versiones Swing/Javier Krahe) Fusionart 3€
20:00 David Transhumante presenta su libro "A viva muerte" Kaf Café -
20:00 CIA Clown Destinos -Volaos Club de los Poetas 5€
20:00 Actuación danza Oriental y Bollywood Pina Submarina 4€
20:00 Aperitiver con Hugo mas Tulsa 4€  

Dijous 18

Dissabte 20

Divendres 19
10€



 17-23 FEBRER

20:30 "Thursday Today", cía Miquel Mateu Teatro Círculo 8-10€
21:00 Debate: "Terremotos en Nepal" (Fundación Solidaria TAI) Fusionart 3€
21:00 Les nits de Al-Paladar: Sopars amb carta especial Al-Paladar 12-20€
21:30 Guitarras de Jazz con Carlos Gonzalvez y Juan Alegre Kaf Café -
22:00 "Monólogo Desde La Exclusión" (Valencia Acoge) Fusionart 3€
22:15 Concierto: "Sawa Bona" (Jazz, Bossa Nova) Fusionart 3€
23:00 DJ sesion Rock Island 4€
23:30 DJ: DragónYouTube (Música para bailar). Fusionart

10:00 Taller de yoga: serie 1ª (reserva 961132051) Centre Mompó 10€
10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
11:00 Taller de Clown Vol.1 con Ñoño Pina Submarina 15€
12:00 Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:00 Intercambio inglés/castellano La Ola Fresca -
18:00 Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:30 Jam de danza Contact Pina Submarina 5€
19:30 Balboa Tulsa -
20:00 Encuentro de Malabaristas y Aprendices+Info 697800774 Fusionart
20:00 CIA Clown Destinos -Volaos Club de los Poetas 5€
20:00 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola -
20:30 "Thursday Today", cía Miquel Mateu Teatro Círculo 8-10€

19:00 Charla: Los beneficios de frutas y verduras Saboréame -
20:00 classe de ball flamenc Crit i Nit
21:00 Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler Kaf Café -
21:00 Los lunes al sol naciente: cena japonesa Chico Ostra 12€

10:00 Cojín ganchillo con técnica Tapestry Al sol, a mano
17:00 Taller de elaboración de Pan. Reservar con anticipación. La Bufala 20€
18:00 Makers Shop Talk! 5€  
20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:00 Triv i Nit Crit i Nit
20:00 Mini.Concert n.º 25 – Saxos i Clarinets Taller Música Jove
20:00 Trivial Tulsa -

Diumenge 21

Dilluns 22

Dimarts 23
10€

+1€
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 Taller de pasta fresca III: pasta de colores La Pentola 35€
21:00 Degustación tailandesa Tulsa 3€

17:30 1/5 i tapa internacionalista i solidari Terra -
18:15 Kids&stories: Juegos y libros en inglés Talk! 5€ 
18:30 Grups de conversa en Valencià Terra
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
20:00 Cena con pizza napolitana por 5 euros La Bufala 5€
20:00 Mini.Concert n.º 26 – Saxos i Clarinets Taller Música Jove
20:30 "El Teatro Visto por el Cine": Turné de Gabriele Salvatores (vose) Teatro Círculo 2€
20.30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola 3€  taza
21:00 Potri al cante, Guitarras: Luís Fernández y Sergio Kalero Kaf Café -
21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€
21:30 A tercio pelao Crit i Nit

20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€   + 
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Mini.Concert n.º 27 – Saxos i Clarinets Taller Música Jove
20:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
20:30 "Thursday Today", cía Miquel Mateu Teatro Círculo 8-10€
20:30 Fin de mes. Comida gratis Chico Ostra -
21:30 Improperios Clown Cabaret(Espec. cómico p/todo público) Fusionart
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 Dos Animales London -

17:30  Aprende a poner cremalleras con tu máquina Esperanzarecicla 23€
17:30 Iniciación al Knooking (mat. incl.) Al sol, a mano 20€
18:30 Xerrada-debat ''Gestió comunitària d'espais públics i/o municipals''. Terra -
20:00 Canciones de amor y de revolución. David Calabuig i Maria Casas Teatre llueRNa 7€
20:00 Trivial Tulsa -
20:15 Tube Chats: videos y charla en inglés Talk! 5€
20:30 Charla: "El teatro de los sueños" Samadhi

Dimecres 24

Dijous 25

Divendres 26



 23-29 FEBRER

20:30 "Thursday Today", cía Miquel Mateu Teatro Círculo 8-10€
21:00 Crisitina Narea, Acústico. Huesos de Mar Kaf Café -
21:00 Les nits de Al-Paladar: Soparts amb carta especial Al-Paladar 12-20€
21:30 Concierto: “1000Pekados“ (Rumba, Jaleo y Kanalleo...)Fusionart
23:30 DJ: DragónYouTube (Rumba, Reggae, Rock). Fusionart

10:00 Taller de yoga manipura: Elemento fuego (reserva 961132051) Centre Mompó 25€
10:00 Inicio del curso de reflexología Centre Mompó 99€
17:00 Danza Terapéutica para el manejo de estrés y autocuidado Rocío Giner 25€
17:00 ‘Cook, bake, learn English’ La Ola Fresca 12€
17:00 Taller "El teatro de los sueños" Samadhi 22€
18:00 Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
20:00 Ana Benavente-Mujer de Agua. Club de los Poetas 5€
20:00 Flamenco, danza y música en vivo Pina Submarina 5€ 
20:00 Aperitiver con Meridian Response Tulsa 4€  
20:30 "Thursday Today", cía Miquel Mateu Teatro Círculo 8-10€
21:00 Guitarras de Jazz con Carlos Gonzalvez y Juan Alegre Kaf Café -
21:00 Les nits de Al-Paladar: Sopars amb carta especial Al-Paladar 12-20€
21:30 “Noche Argentina”con "Julio Delgado" (Folklore y Tango) Fusionart
23:00 DJ sesion Rock Island 4€
23:30 DJ: DragónYouTube (Clásicos del Rock Argentinos). Fusionart

10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
11:00 Taller danza Tribal clásica ATS, 697846153 Pina Submarina 30-35€
12:00 Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:00 Intercambio inglés/castellano La Ola Fresca -
18:00 Sal de mar. Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:00 cuentos teatralizados para bebés (0-3 años) Pina Submarina 4-6€
18:30 Fiesta+concierto de inauguración de Talk! Talk! 3€    + 
20:00 Ana Benavente-Mujer de Agua. Club de los Poetas 5€
20:00 Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana La Pentola -

20:00 classe de ball flamenc Crit i Nit
21:00 Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler Kaf Café -

Dissabte 27

Diumenge 28

Dilluns 29
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Si véns a comptar mentides és perquè no 
busques una escola de dansa clàssica, con-
temporània, infantil i de pilates estricta, 
de poses i manierismes. És perquè treba-
lles amb rigor i dedicació. És per parlar 
amb Santi. És per deixar la bici dins. És 
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i 
als teus pares. És perquè saps que ce-
deixen l’espai com a residència artística. 
És perquè reivindiques tot allò que una 
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal 
com eres.

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30 
685 463 757
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com

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

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dg 12:30-17h Dj-Ds 21-23:30
96 338 93 39
facebook / AlPaladar
al-paladar.com

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Al-Paladar
Taverna i take away
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La Alegre Conchita
Projecte educatiu i sexològic

La Alegre Conchita, naix per a ocupar un 
buit, per a dissipar els tabús entorn d’una 
qüestió fonamental: la sexualitat.
Estem en un lloc diferent, on tant hòmens 
com dones poden trobar-se a si mateixos.
Elena i Raquel, dues sexòlogues i edu-
cadores socials, regenten aquest singular 
lloc on no falta la confiança, l’humor i les 
ganes d’ajudar a superar pors i prejuís. Un 
lloc on la gent és més feliç, més alegre, 
com la protagonista de la famosa cançó:
La Viuda Conchita. 

C/ Sant Esperit, 8
Dl-Dv 10:30-14h 17-21h Ds 11-14h
655 641 515
facebook / la.a.conchita
laalegreconchita.com
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La Bufala
Restaurant napolità

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

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dx-Dl 13-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

Al Sol, a mano
Artesania i punt

Quan arriba la tardor i el fred està apro-
pant-se, és quan les nostres iaies sabien 
que era l’hora de fer la roba per a quan 
arribe l’hivern. A poc a poc les tradicions 
basades en l’artesania i el coneixement de 
pares i mares a fills i filles han anat reti-
rant-se. Però no tot s’ha perdut. Al Sol, 
a mano és una tenda de llana on l’artes-
ania conviu amb la modernitat. On ve-
nen tot el relacionat amb el punt, drapet, 
ganxet... Totes, tècniques de hui i d’ahir 
per a les generacions de hui i de demà.

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-13:30 17-20:30 Ds 10-14h
96 001 77 33
facebook / alsolamano
alsolamano.com
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Centre Mompó
Teràpies naturals

Pere Mompó, de Sueca, després d’anys 
com a mecànic va veure que ell no estava
destinat a reparar màquines i aparells. 
Amb 21 anys ho va veure clar i va fer de 
la seua missió en la vida, arreglar a les 
persones, alliberar-les de les seues preo-
cupacions, angoixes i malalties. Tot això 
a base de teràpies naturals, massatges, os-
teopatia, ioga, pilates... Pere i el seu equip 
ho tenen clar: les persones poden curar-se 
a si mateixes, en les seues mans està el fet 
de sentir-se millor dia a dia.

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

Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h 
646 258 992
facebook / caixafosca
caixafosca.com
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Centre Instructiu Musical
Escola de música

El Centre Instructiu Musical de Benima-
clet és una societat centenària que acull 
moltes agrupacions lligades totes a la 
música. La banda simfònica, l’orquestra 
(amb les corresponents agrupacions ju-
venils), la rondalla, la Big Band i el cor 
són algunes d’elles. El CIM, a més, té una 
missió molt important: articular la vida 
social dels veïns i les veïnes del barri. La 
seua història i la seua agenda molt ampla 
d’esdeveniments fan d’aquest espai el ver-
dader cor del barri.

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

Chico Ostra
Café-llibreria

Raquel no s’ha convertit en un llit com la 
xica de La Melancòlica Mort del Xic Ostra 
de Tim Burton, però ha aconseguit que el 
seu lloc, una cafeteria-llibreria a Benima-
clet, siga com una novel·la. La proporció 
allargada del local fa que anem capítol a 
capítol descobrint històries i anècdotes. 
Nosaltres, per la nostra banda, llegim 
aquesta novel·la línia per línia seguint les 
seues prestatgeries. Prenem una copa de vi 
assentats, comptant i escoltant les nostres 
pròpies històries.

C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h  Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960 719 944
facebook / chicoostra
chicoostra.com
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El Club de los Poetas
Escola de teatre

Arribem a un local en un carrer del barri 
de Benimaclet. Obrim la porta. L’obra va 
a començar en uns minuts.  
Trobem a Fran, qui interpreta molts pa-
pers en aquesta obra: professor, actor, 
director, relacions públiques, psicòleg... 
Regent d’un lloc per a la investigació en 
les arts escèniques. Una escola de teatre, 
dansa i teatre infantil. Un teatre obert 
a tothom. Però sobretot, un lloc que es 
rebel·la contra el que està establert en la 
cultura. Un lloc on la gent pot somniar.

C/ Germans Villalonga, 19
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds-Dg 20h 
625 995 009
facebook / El-Club-de-Los-Poetas
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La Comanda
Botiga d’alimentació i neteja a granel

Sense pressa arribes a La Comanda per a 
comprar productes d’alimentació, neteja 
i higiene personal a granel. Et recoma-
nen 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 nos-
tra comanda. No hi ha plàstic, no hi ha 
envasos, no hi ha publicitat enganyosa. 
Només uns principis bàsics: productes de 
cultiu ecològic, sostenibles, de proximitat 
i assequible per a tots. Per fi a Benimaclet 
ja tenim el nostre xicotet mercat de barri! 

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

Crit i Nit
Café-pub

Al poema Crit i Nit d’Estellés, una mare 
espera notícies del seu fill desaparegut a 
la guerra. L’espera però també l’esperança. 
Eixa esperança pel canvi que els xics del 
Crit i Nit defensen cada nit amb els seus 
crits. Ells decidiren crear un punt de re-
ferència on donar suport a iniciatives so-
cials i reivindicatives, als artistes i músics 
locals. Un lloc on, amb bon rotllo i un go-
tet d’herber casolà a la mà,  poder debatre 
i manifestar amb veu alta les teues idees 
des del respecte i la tolerància.

C/ Doctor Garcia Brustenga, 8
Dl-Dm 19-00h Dx-Ds 19-3:30h
96 306 76 81
twitter / @crit_nit 
facebook / critinit
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Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

Escuela Meme és un lloc on tot és possi-
ble. Un projecte d’autogestió que pretén 
apropar l’ensenyament dels oficis i de la 
cultura a totes les edats i gèneres. 
Una antiga alqueria, que feia 20 anys que 
estava abandonada, és l’espai recuperat 
per aquest digne objectiu. Mà a mà, els 
seus socis han aconseguit crear una escola 
que vol ser diferent, que vol transmetre 
valors socials i aposta per l’aprenentatge 
intergeneracional. El lloc perfecte per 
aprendre en llibertat. 

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

Esperanzarecicla
Costura i artesania

Esperanza va veure la necessitat de rein-
ventar-se, de reciclar-se a si mateixa. 
Després de treballar per a altres empreses 
tèxtils va fer el pas i va obrir el seu propi 
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet 
a mà, per l’artesania, pel reciclatge, per la 
reutilització i per la reducció material. És 
un lloc únic en tot el barri per qualsevol 
persona que vulga aprendre tot el que Es-
peranza sap fer: costura, teixir, indumen-
tària valenciana...

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costu-
ra-Esperanzarecicla
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Fusionart
Associació cultural

Emanuel va emprendre un viatge per tota
Europa. No coneixia València. Però quan 
va arribar es va enamorar de les seues acti-
vitats, de la platja, de les seues cases ocu-
pades, iniciatives autogestionades i sobre-
tot, de la seua tranquil·litat. Buscava un 
lloc per realitzar el seu projecte, Fusionart 
i el va trobar, un gran lloc a Benimaclet. 
Va començar a llevar tot el que sobrava. 
I finalment, va quedar un gran espai per 
a nits temàtiques, menjars populars, mú-
sica, fires d’artesania i moltes coses més.

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

La Gramola
Café-bar

Passem front un cantó del barri de Beni-
maclet. Ens aguaitem tímidament a una 
finestra. Veiem gent somrient, parlant, 
jugant... I sobre les taules trobem les di-
ferents mans de la gent. 
Obrim la porta i Noemí ens invita a pren-
dre seient. Després ens dóna la carta ama-
blement. Nosaltres demanem finalment 
una cervesa d’importació de les moltes 
que ofereix, un mojito elaborat amb un 
tipus propi de sucre i un gintònic, espe-
cialitat de la casa.

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

La història es repeteix, alguns somnis, 
encara que no ho pareguen, es fan reali-
tat. Claudia sempre havia tingut un, ser 
propietària de la seua pròpia perruqueria. 
Per això, quan Claudia obri la porta d’Ita-
mora a un client, no veu uns cabells a 
pentinar, a tallar o a rentar, veu una perso-
na que recorre a ella, que li demana ajuda, 
assessorament. Veu una persona que vol 
ser ella mateixa, que vol mirar-se a l’espill, 
orgullosa i eixir cada matí, valenta de la 
seua casa.

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

Quan una persona entra en el London en-
tra en un lloc on fer còctels és una qüestió 
molt seriosa. Les persones que treballen a 
aquest lloc, són capaços de preparar-te la 
beguda perfecta per a tu. Darrere d’aques-
ta barra trobem una varietat espectacular 
de begudes de tot el món, cerveses na-
cionals i d’importació, més de 300 mar-
ques que fan del seu negoci, el London, 
un lloc únic. Begudes de campionat que 
et faran experimentar noves i suggerents 
sensacions.

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

Kaf Café
Café literari

El nom d’aquest singular café literari, ine-
vitablement ens invita a recordar a l’autor 
xec Franz Kafka. La Metamorfosi, Die 
Verwandlung, correspon en la nostra llen-
gua a canvi, transformació, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de 
Benimaclet, una verdadera institució al 
barri. Ell ha aconseguit canviar, transfor-
mar, convertir un humil local en un café 
on la pintura, la fotografia, el debat, la 
poesia i la música s’eleven a la seua màxi-
ma expressió.

C/ Arquitecte Arnau, 16 
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet
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La Ola Fresca
Delicafé

Helen va arribar gràcies a la vela, gràcies a 
la mar. El seu somni, la seua cafeteria no 
podia anomenar-se d’una altra manera: 
La Ola Fresca. Primer va trobar un xicotet
local i el va pintar de vius colors. A ell van 
arribar les teteres, les tasses blanques i de 
colors. Més tard, les cerveses artesanals i 
els menjars ecològics. Després, els llibres, 
per a xiquets i per a adults, les plantes i 
els espills, les cadires i les taules de fusta. 
Finalment, arribaren els fidels clients, els 
seus veïns, els seus amics.

C/ Músic Magenti, 11
Dl 9:30-13h Dm-Ds 9:30-21:30h  
Dg  10:30-20h
610 026 305
facebook / laolafresca

La Pentola
Osteria - Pasta fresca

Aquesta és la història d’un tirapasta. Un 
objecte poc freqüent per aquesta la nostra 
terra però, l’objecte més valuós que un 
amant i expert de la cuina italiana tradi-
cional com Luca pot tenir al seu poder. 
Aquest tirapasta té ja més de 30 anys, un 
vertader expert, per tant, en fer tot tipus 
de pasta fresca: Tortellini, ravioli, talla-
rins, plaques de lasanya... Un regal, a més, 
d’una àvia al seu estimat net. Des que 
Luca el va portar d’Itàlia, no ha aturat ni 
un dia sencer de fer pasta!

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



56   LLOCS 

Rocío Giner
Centre de dansa i arts 

Després d’anys ballant arran món, Rocío 
Giner ha tornat per compartir els seus co-
neixements per la dansa al barri on els seus 
pares van treballar. Va voler obrir un centre 
de ball on s’impartirien més de vint disci-
plines amb uns professors d’idees clares. 
Defendre el ball com a expressió lliure que 
ens permeta oblidar els problemes i expres-
sar les nostres emocions. Un lloc compro-
més amb la ciutat, convertit en residència 
artística i obert a les arts escèniques. Un 
lloc on somriure, on ballar entre amics.

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

La Pina Submarina
Espai creatiu

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

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



 57

Rock Island
Café-bar

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

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
96 326 66 13
facebook / locabohemiacafebar
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¡Saboréame!
El restaurant vegetarià de Benimaclet

A una alqueria, una dona va aprendre a 
cultivar. Allí s’enamorà d’aquest món. 
Ella i cinc amigues s’uniren per a obrir 
un restaurant vegetarià, ecològic i vegà. El 
seu objectiu és treballar per una alimen-
tació i vida conscient i per la salut física i 
emocional. Un espai de salut i bon tracte 
on trobar exposicions i activitats relacio-
nades amb la nutrició. On encarregar 
menjar per a portar o participar en el seu 
grup de consum. Alimentació saludable i 
de proximitat per a canviar el món. 

Av/ Primat Reig, 121
Dl-Ds 13:30-16:30h Dv-Ds 21-00h
96 004 67 48
facebook / saboreame.info
saboreame.vegetariano@gmail.com

La Rossa
Llibres en femení

Dorothy Parker va escriure Una Rossa 
Imponent, un dels relats més emocio-
nants i perfectes de la literatura del segle 
XX. La Rossa, no sols fa un homenatge a 
aquest text i autora sinó que vol conver-
tir-se en un lloc de referència per tothom 
que busque autores nacionals i estrange-
res. Una llibreria que aposta per la igualtat 
de gènere i la promoció de la dona dins de 
la cultura i la societat actual. Un lloc que 
ens facilita l’accés a assajos sobre gènere. 
En definitiva, tota una llibreria en femení.

C/ Enric Navarro, 26
Dl-Ds 10:30 - 14:00 16:30-20:30
688 927 573
facebook / librerialarossa
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Samadhi
Associació de salut integral

Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic, 
mental i espiritual al qual trobes la unió 
de tu mateix amb l’univers. No sabem 
realment si nosaltres podrem trobar el 
Samadhi alguna vegada, el que sí que sa-
bem és que Nuria i Sara s’han unit perquè 
nosaltres trobem el benestar físic, mental 
i emocional més gran possible. Per això 
proposen una gran quantitat d’activitats 
com ioga, pilates, massatges, teràpies 
bioenergètiques, neuroemocionals... 
I tot, perquè et trobes en pau.   

C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook / 
asociacionsamadhisaludintegral
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Taller de Música Jove
Escola i centre professional de música 

A 1994, el que va ser una antiga foneria 
es va convertir en una escola de música. 
Els sons dels forns i les ferramentes van 
ser substituïdes per les melodies de vio-
lins, timbals i guitarres elèctriques. Una 
escola on els alumnes entenen que Bach 
i grups de música claus del segle xx com 
Pink Floyd són igualment didàctics. On 
la guitarra elèctrica té la mateixa impor-
tància que el violí d’una orquestra. Una 
escola que diu en veu alta: Toca el que 
vulgues, però toca!

C/ Mistral, 22
Dl-Dv 10:30-13:30 15:30-21:00
96 361 63 61
facebook / tallerdemusicajove
tallerdemusicajove.es

Teatro Círculo
Teatre

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

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 33
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
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Teatro LlueRNa
Teatre de titelles

Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys 
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de ti-
telles en valencià. La lluerna, la cuca de 
llum, és un puntet de llum en la foscor, 
una vertadera declaració d’humilitat.
I malgrat tot, en aquest teatre ocorren ver-
taders miracles. Un tros de fusta i tela, de 
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la perso-
na que mou i fa el so d’un titella sembla 
que desapareix. El Teatre Lluerna, el lloc 
on mons fantàstics i històries impossibles 
es fan realitat. 

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12, 18h
96 389 93 89
facebook / Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
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Tulsa Café
Café-bar

Una antiga casa guarda un xicotet secret, 
un lloc on la música retrocedeix dècades. 
Un lloc de reunió per als amants de la 
música rock, del power-pop i dels anys 
60. Des de fa ja 15 anys aquesta cantona-
da roja de Benimaclet no ha canviat quasi. 
Nosaltres i els seus regents, Raúl i José, no 
ens imaginem aquest lloc, el Tulsa,  fora 
de Benimaclet. Un lloc on s’aposta per 
la música i també per les activitats com 
el trivial, els concerts en petit format i el 
café-teatre.

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

El Terra
Centre social autogestionat

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Dv 8:00-1:00 Ds-Dg 9:00-1:00
699 319 665
facebook / terra.socialbar
elterra.org

Des de finals del segle passat un grup de 
persones que volen canviar les coses al País 
Valencià i al món sencer, crearen El Terra. 
Un projecte basat en l’autogestió, el cata-
lanisme, la independència i la llibertat de 
classe i país. Un lloc on tot tipus de per-
sona és benvinguda, bé per escoltar una 
xarrada, o per a fer falles populars i també 
per participar en una assemblea. On els 
dinars i els sopars, sempre casolans, sem-
pre ecològics, s’allarguen infinitament. 
Un lloc on ens sentim entre amics.
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un projecte de

benimacletentra.org 
benimaclet.entra
benimacletentra

vols entrar?


