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Hola!
Tens entre les teues mans el 29é número de Benimaclet Entra, la teua guia del
barri.
En aquesta revista podreu trobar articles, entrevistes, art, històries, iniciatives
socials i notícies relacionades amb Benimaclet i també una agenda i tallers per a
descobrir i gaudir del barri.
Xicotets comerços i xicotetes persones
que units es fan grans. Això és aquesta
revista: Una plataforma per a unir forces,
per a proposar, debatre, dinamitzar el
barri i poder oferir activitats culturals de
manera conjunta.

Portada
Ribes Cooked

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

ARTISTA DEL MES

BENIMACLET COENT

Ribes Cooked
4

Los Hermanos Coent
17

FENT BARRI

BENIMACLET SONA

Una intervenció, una altra intervenció...
6

Tia Monique - Tallafocs
18

L’AVV COMUNICA

FENT BARRI
BENIMACLET
ESCRIU

Benimaclet necessita una escoleta
8

Benimaclet, un mar d’Horta
21

HUMANS DE BENIMACLET

BENIMACLET XICOTET

Clara
9

De vacances!
22

BENIMACLET DE CINE

DIYMACLET

IX Cinema a la fresca
11

Aire condicionat casolà
24

RECORDS DEL BARRI

TALLERS

Comerç amb tradició
12

Sempre aprenent
26

FENT CIUTAT

PLÀNOL

Vosté dirà
14

No et perdes!
33

BENIMACLET CUINA

AGENDA

Amanida d’abadejo - La Murta
16

Què fer aquest mes
34

LLOCS
Sentir-se com a casa
44

4 ARTISTA DEL MES

5
En la il·lustració d’entrada ja estàs connectat
amb quelcom exterior, formes part d’alguna cosa més i és molt més immediat i
directe. En el meu cas la manufactura del
primer i la digitalització del segon també
em permet mentalment situar-me en llocs
diferents.
Per què Ribes Cooked? Quina és la història darrere del nom? A partir del meu
cognom, Ribes, sorgeix com un desdoblament de mi mateix que em serveix per a
prendre distància de la meva trajectòria
com a pintor. Com si tot el que havia fet
fins ara ho passés per la paella i aparegués
un plat nou.

Ribes Cooked
Portada del número d’estiu
ribescooked.com
facebook / ribescooked2
twitter i instagram / @ribescooked
Què t’agrada dibuixar? D’entrada estic
obert a tot tipus d’històries, allò que veig
i m’envolta (sigui virtual o real), però
especialment aquelles on es presenta un
conflicte, situacions on es crea una tensió.
També crear personatges per dotar-los de
personalitat pròpia.
La teua trajectòria passa per la pintura i
l’art contemporani. Amb què et quedes
de cadascuna d’elles? Per a mi la pintura
és un procés més íntim, d’un diàleg molt
més intern i d’un procés molt més llarg.

Quines són les teues principals influències? Centrant-me en disciplines visuals,
el cinema en general és un llenguatge
que sempre ha estat molt present. Però
sobretot pintors, de totes les èpoques: la
pintura clàssica, Goya, Munch, l’expressionisme i neoexpressionisme alemany, la
transvanguàrdia italiana, Hockney, Neo
Rauch o artistes més interdisciplinaris
com Thomas Schütte. Sobre il·lustració,
un dels noms que em crida més l’atenció
del panorama actual és Icinori.
Tens una forma de representar la realitat molt definida. Com vares arribar a
ella? Trobes important la necessitat de
tindre un estil que t’identifique ràpidament? Va ser en començar a treballar amb
vectors, quan utilitzes una eina te l’acabes
fent teva i en aquest procés d’investigació
d’un llenguatge acaba sortint una manera
de fer que t’és pròpia. Sobre la importància de tindre un estil, al final no deixa de
ser la teva marca, en tot cas hi ha estils o
maneres de fer que diuen més que altres.

Quin és el teu procés creatiu? Primer
agafo un llapis i un paper per situar-me
i depenen de si es tracta d’un encàrrec o
no, vaig més a la idea o deixo que el llapis
em porti. Quan més o menys tinc clar els
elements i la composició començo amb
l’ordinador. Si he de buscar referents o
motius, Google és la gran solució.
Podríem definir-te com l’artista de les
mil capes, per què aquesta tècnica?
Treballo amb eines digitals i trobo que la
superposició de capes i les transparències
és una manera d’apropar-me a la pintura sense utilitzar efectes pictòrics que la
imitin. El resultat és eteri i voluminós a la
vegada i la combinació de capes crec que
dóna més matisos a les imatges.
La teua paleta cromàtica és molt viva
i vibrant, per quin motiu? Deu ser per
la meva formació com a pintor, el color
m’atrau molt, els colors diuen moltes coses i estan a tot arreu, la mateixa natura
està plena de contrastos cromàtics.
Personatges i realitats quotidianes són
temes que treballes moltíssim, per què
aquesta predilecció per les xicotetes
històries? De qualsevol lloc o qualsevol
personatge pot sortir una història. Sempre
s’acaben transformant en una altra cosa.
El món de la il·lustració està ple de
retrats de persones perfectes i ideals,
com són els teus? Suposo que una mica
grotescos. M’agraden els retrats perquè
em permet utilitzar la superfície de la
cara com un espai per omplir-lo de capes,
colors i formes, un lloc on passen coses,
que a la vegada serveixen per a definir els
personatges.

La política, el feminisme, una societat
hiperconnectada o el medi ambient són
temes recurrents al teu treball, tractats
des de l’humor amb una perspectiva
sarcàstica però també prou optimista.
Per què has triat aquest camí? És com
em surt, és com veig les coses, val més riure’s de la realitat que ens envolta i d’un
mateix. L’humor et permet sortir de la
normalitat, crear situacions dispars i diferents. I a més és un vehicle idoni per obrir
la ment i sortir de pensaments dogmàtics.
En el món on vivim, ràpid i fugaç, quin
creus que és el paper de la il·lustració?
Precisament fer que et paris per un moment davant una imatge que no és només
informació. Obrir-te les portes a una part
més creativa i sensitiva de l’individu.
Pots viure exclusivament del teu treball? És complicat, de fet encara m’estic
situant davant d’aquesta professió. Si s’hi
pot viure, t’ho diré d’aquí a uns anys...
però pinta difícil.
Com és Barcelona, la ciutat en la qual
vius? I la teua ciutat somiada? Barcelona
està plena de gent i cotxes. La meua ciutat
somiada tindria menys gent i menys cotxes
i molts parcs.
Ens fa molta il·lusió que un artista de
Barcelona vulga col·laborar en la nostra revista. Com vàrem arribar a tu? Per
internet, mirant il·lustradors em vaig topar amb una portada vostra. Em va cridar
l’atenció la qualitat de les portades i que
fos una iniciativa de barri. I vaig pensar
que m’agradaria molt formar part de la
vostra revista.
Entrevista per Manuel Pérez Bernat

FENT BARRI
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Una intervenció,
una altra intervenció…
Diàlegs a través d’un mur
Els murs de les ciutats expliquen tantes històries com els llibres. La història
del muralisme llatinoamericà ens parla
de l’apropiació dels murs com a grans
llenços per a l’expressió del poble, sempre com un lloc de resistència, alternatiu,
no-oficial i en constant disputa.
En el context de l’exposició Women in
work, realitzada en la sala d’exposicions
de la UPV entre els mesos de març i maig
d’enguany, es va convidar al col·lectiu de
gràfica xilena Ser&Gráfica a desenvolupar
un projecte de reflexió i creació comunitària. A final de maig es van dur a terme
les jornades de creació de peces gràfiques
en Benimaclet. Guiats per la metodologia
de treball de Ser&Gráfica, els tallers van
acabar amb una basta producció de cartells amb els quals es van intervenir els
murs del Solar María.

A través de la reflexió entorn de diferents temes relacionats amb la dona en
la història des d’una perspectiva feminista, el fet colonial i la interculturalitat,
es produeixen dissenys que posteriorment s’imprimeixen en serigrafia i el dia
5 d’abril es peguen en els murs del solar.
Pocs dies després, la pegada de cartells és
intervinguda amb signatures, penis i insults; després d’açò, els insults són intervinguts amb un text en lletres roges: “Fóra
masclistes del barri”; després, una altra intervenció amb més penis; i finalment es
torna a intervenir amb la coneguda frase
de la feminista Rosa Luxemburg: “Per
un món on siguem socialment iguals,
humanament diferents i totalment lliures”.
Els murs del solar es van transformar en
un diàleg obert. Seguit activament per
xarxes socials, aquest succés en poc temps
va reflectir l’eterna disputa de l’espai públic, però ja no en aquesta tensió històrica
amb la institucionalitat, ara era una disputa entre subjectes, entre ideologies i llen-
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guatges. Llavors sorgeixen preguntes com
què va ser el que realment va molestar
de la intervenció en el solar? El paper,
els missatges o l’apropiació del mur. Independent de quina siga la resposta, la veritat és que va reflectir aquesta nova lògica
de propietat que s’apodera dels carrers i
que caracteritza aquests temps, que ja no
reclama un espai veritablement públic,
sinó que cerca expressar el “meu”, com a
antítesi al “nostre”.

Així naix la proposta d’una nova intervenció per al Solar María, també de creació
col·lectiva, que rescata la frase de l’última
intervenció i expressa la posició de la figura de la dona com a lliurepensadora, que
alberga entre els seus cabells la consciència
de la diversitat i l’equilibri, guiada pel vol
lliure d’una alosa. Aquest mural no només
rescata una imatge, colors i una frase, sinó
que és l’expressió de l’organització comunitària en un mateix sentir i pensar.

El sentit de la propietat en pugna amb
el comunitari. Aquesta lògica, encara
que moltes vegades no siguem conscients
d’açò, és l’expressió d’un moment històric dominat per un model econòmic
que necessita que cada ésser humà es
desenvolupe de manera individual i aïllada, sense relació amb uns altres ni amb el
seu entorn.

La nova proposta, lluny de continuar discussions, proposa retratar el clima del barri
que sí que volem viure, que es resisteix a
caure en les lògiques de la propietat, per a
compartir motius comuns que òmpliguen
els carrers recordant-nos que són habitables, i que el feminisme es tracta d’una
actitud conscient amb la qual habitem el
món, que considera l’exclusió històrica de
les minories i que treballa activament per
a viure el món que volem avui, no demà.

És per açò, que en aquests dies, les accions
comunitàries poden transformar-se en xicotetes formes de resistir i de decidir com
volem viure.

text: Valentina Paz Henríquez
fotografia: Victor Suarez Ballesteros
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HUMANS DE BENIMACLET
al curs 2017-18 és que a tota la Comunitat hi
haurà un total de 1.721 places sols per a xiquets
de 2 anys, cap de les quals al nostre barri.
A Benimaclet hi ha vora 300 xiquets de 2
anys o menys sense escolaritzar. La Conselleria d’Educació estima el cost de fer-ho a una
guarderia privada –que no està obligada a
donar-li una orientació pedagògica– en uns
280 euros al mes; un luxe que moltes famílies
no poden permetre’s.

Benimaclet necessita una
escoleta!
La llei d’educació de 1990 va definir com a
Educació Infantil una etapa prèvia a l’escola
obligatòria tot distingint-ne dos cicles (0-3
i 3-6 anys). Pretenia convertir les guarderies
infantils en centres pròpiament educatius.
Fou una novetat que reconeixia l’opinió
entre els especialistes quant a la importància
d’aquesta etapa. La vigent llei del 2006 l’ha
mantinguda dins l’estructura general del sistema. Avui l’escolarització pública o privada
en segon cicle és quasi total, però l’oferta
pública per al primer és pràcticament nul·la.
L’Article 15.1 de la llei diu: “les Administracions públiques promouran un increment
progressiu de l’oferta de places públiques
en el primer cicle”. L’objectiu núm. 64 de
l’Acord del Botànic és: “Ampliació i impuls
de l’educació pública de 0 a 3 anys com a
garantia de la igualtat d’oportunitats”. Segons el conseller d’Educació, la previsió per

L’Educació Infantil influeix positivament
sobre els itineraris escolars posteriors, en particular els dels xiquets provinents de medis
socioeconòmics desfavorits que no tenen a
casa el que es trobaran a l’escoleta. Per tant
és un instrument clau per a corregir les desigualtats socials des de la política educativa.
Per altra banda, moltes dones encara es
veuen obligades a contemplar la maternitat
com un obstacle al seu projecte de realització professional, per la qual cosa l’Educació
Infantil és també un element indefugible de
les polítiques d’igualtat de gènere. Si la nostra societat vol garantir el reemplaçament
generacional, ha de deixar de considerar la
maternitat com un afer absolutament privat
i començar a contemplar-la com a una qüestió de tots. Això significa, entre altres coses,
que totes les famílies que ho desitgen han
de tindre al seu abast la possibilitat d’escolaritzar els fills a un centre públic.
És per això que l’AVV ha engegat una campanya d’arreplegada de signatures per a demanar a l’Administració que done resposta
a aquesta necessitat al més aviat possible, ja
siga habilitant aules de primer cicle als centres públics o bé fent una escoleta dedicada
exclusivament a aquesta finalitat.
Enric Sanchis - AVV Benimaclet

Clara, 31 anys
Terapeuta floral
“Procurar el verd com llum de temps present”
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IX Cinema a la fresca
La llibertat d’expressió
Un any més continuem amb la lluita per
la cultura en el barri. Deu anys ens contemplen d’un treball ben fet, i tot açò de
forma autogestionada. Des de diverses
instàncies, es va anar formant una comissió
encarregada de dur a terme les projeccions
de cinema a la fresca en la plaça de Benimaclet, als diumenges del mes de juliol.
Associacions, col·lectius i persones a títol
individual, cada any, es renoven, i uns altres són fidels des del primer any.
En diverses reunions obertes es decideix
el tema, les pel·lícules i tota la gestió necessària perquè any rere any haja sigut un
èxit. Kaf Café, Escuela Meme, Associació
Juvenil de Veïns i Veïnes, Caixa Fosca, Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet...
Tots col·laboren en tot el que poden.

El primer diumenge de juliol -enguany, dia
2- a les 20 h van apareixent en la plaça algunes d’aquestes persones. S’arreplega el so
del Kaf Café i de l’Escuela Meme, la pantalla, escala i corda, i ixen de casa d’Arturo.
Apareix la taula per a l’ordinador i el canó,
es penja la pantalla, apareixen els tècnics de
l’Ajuntament que apaguen les llums dels
fanals i apaguen la font de la plaça, tot va
encaixant. Finalment, apareixen les primeres persones espectadores, i, seguidament,
es prova l’equip de so i comencen a assajar
els músics.
A les 21 h comença la part musical/poètica
i tot va connectant-se. Cada vegada hi ha
més persones a la plaça. Acaba la música a
les 22 h i ja està tot ple; es fa de nit i comença el curt, després es projecta la pel·lícula
i aquest barri que estima la cultura, gaudeix del seu sopar mentre gaudeix també
d’aquesta projecció.

A les 24 h tot acaba, les persones arrepleguen les seues cadires, dipositen en els contenidors les borses i pots buits que hagen
portat, queda neta la plaça i esperen que
no hi haja botelló aquesta nit, per a poder
descansar amb tranquil·litat.
En aquesta nova edició s’ha triat com a
tema la llibertat d’expressió, una llibertat
que dia rere dia contemplem com ens la
tallen, limiten i suprimeixen. Nosaltres,
des d’aquesta plataforma, intentem posar
el nostre granet d’arena per a cridar per
ella, per a impulsar-la i per a reivindicar-la
a la nostra manera, fent cultura del poble
i per al poble.
Us esperem, benvinguda la XI edició del
Cinema a la fresca en Benimaclet.
text: Antonio Pérez
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
foto: Julia Reoyo

2 de juliol
I, Daniel Blake (Jo, Daniel Blake)
9 de juliol
Five Broken Cameras (Cinc càmeres
trencades)
16 de juliol
Good Night, and Good Luck (Bona
nit i bona sort)
23 de juliol
Noviembre
Organitza AVV, Caixa Fosca, Joves de
Benimaclet, Kaf Café i Escuela Meme
Col·labora Servei de Política Lingüística de la Universitat de València
Cinema a la fresca
Tots els diumenges de juliol
21h música + 22h curt + 22:30h pel·lícula
Plaça de Benimaclet
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Comerç amb tradició
La Xocolatera. Des de 1928

Sovint no som del tot conscients de la
història que espera en els carrers, places
i parcs en els quals passegem diàriament.
Aquesta es manté esbiaixada, esperant que
un encertat exercici de memòria, recupere les veus perdudes del nostre passat.
Per sort, part de la història de Benimaclet
segueix molt viva, deixant-se notar a través de comerços tan tradicionals com La
Xocolatera.
Hem de remuntar-nos a 1928, quan José
Pastor i la seua dona Amparo Guillem es
van fer càrrec d’una tenda d’ultramarins
en la plaça de Benimaclet i un lloc fixe en

el mercat de saladures. Per aquestes dates
José Pastor ja s’havia guanyat l’àlies del
“xocolater” gràcies a l’excel·lent xocolata
que produïa de manera artesanal, utilitzant la seua pròpia recepta, convertida ara
en patrimoni familiar. Aquest es venia a
pes, tant en pols com en congret (encara
que amb anterioritat també es distribuïa
a domicili a València ciutat). Aquest comerç no solament es va convertir en una
referència en el barri per la qualitat dels
seus productes, sinó també per la solidaritat veïnal demostrada durant els cruents
anys de postguerra, a causa de l’ús d’un
sistema de cartilles amb cupons. Mitjançant
aquesta fórmula es facilitava la compra a
la clientela en un moment crític i difícil
per a la comunitat, ja que podien comprar
a poc a poc sense passar més dificultats
econòmiques.
Després de la defunció de la parella, la
seua filla Amparo es va fer càrrec de la
tenda d’ultramarins i la seua altra filla
Pepa del lloc del mercat, continuant així
el negoci familiar. Els productes a la venda de la tenda procedien generalment de
les hortes adjacents, d’aquesta forma oferien varietat en funció de la temporada.
La venda s’adaptava a les necessitats del
client, ja que productes com l’oli, els cigrons i fesols es venien a pes... i els ous
es venien per unitat. Així mateix, el seu
marit Salvador recorria els carrers amb un
carro tirat per un cavall, amb el qual venia
als veïns, aigua de Xóvar en garrafes de 8 a
16 litres de cristall cobertes per un plàstic

protector. En relació al lloc del mercat,
Pepa venia bacallà dessalat, cigrons, mongetes ja bullides i olives, a més de preparar
ella mateixa cebes en vinagre i pebrots en
salmorra entre altres productes.
Actualment, els fills d’Amparo i Salvador es fan càrrec de la tenda, situada en
el carrer Utiel. Malgrat el pas del temps,
els seus fills, Salvador i Teresa continuen
mantenint la recepta artesanal de la xocolata, posant-ho a la venda en els freds
mesos d’hivern per al nostre gaudi. De
la mateixa manera, continuen molent
l’ametlla com feia el seu avi, a més d’oferir productes tan selectes com el pernil de
Salamanca, el bacallà anglés i una pasta
de mandonguilles de bacallà d’elaboració
casolana.
La tenda avui dia és coneguda com La
Xocolatera en homenatge a la seua àvia
Amparo, la memòria de la qual roman
molt present i visible per a tots els veïns
de Benimaclet. Sens dubte és un clar
exemple del comerç tradicional i del
passat d’aquest barri, de les seues gents
i històries personals que no han de caure en l’oblit.
Miguel Asensio Gómez
Doctorat en Història Contemporània
La Xocolatera
C/ Utiel, 3
963 698 043
Dl-Dv 8.30-14h / 17.30-21
Ds 8.30-14h
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Vosté dirà

Fotografia de barri
Vosté dirà és una idea desenvolupada
aquest mes de juny entre els veïns del Cabanyal i els alumnes i professors de Casa,
una proposta pedagògica dels fotògrafs
Ricardo Cases i Pablo Casino.
Entre tots vam mostrar un reportatge del
barri realitzat a partir d’una llista d’assumptes triats per la mateixa gent que viu
en ell. Per confeccionar aquesta llista hem
preguntat al senyor assegut al banc de
la plaça, a la senyora que passeja el gos,
al botiguer i al xiquet, a qui ven roses, al
cambrer del bar i al guàrdia civil a la seua
caserna: Quines són les coses que fotografiaríeu del Cabanyal? Amb les respostes obtingudes ens vam llançar a fer fotos
que després pegàrem en els murs del barri
perquè tot el que vulga i quan vulga puga
veure què és el que aquests veïns diuen i
el que aquests fotògrafs hem vist. Paral·lelament, vam llançar una petita publicació
en la qual es pot veure una part de tot el
reportatge.
Vam iniciar el nostre camí en maig, en
una primera edició de Vosté dirà dedicada
al barri de Patraix, a partir d’una invitació del FAP. L’experiència ens va encantar
i vam decidir posar-nos una altra vegada
mans a l’obra i a contrarellotge. En aquesta ocasió vam fotografiar el que els veïns
del Cabanyal van proposar, aprofitant
que el festival d’autoedició Tenderete se
celebrava en aquest barri durant el mes
de juny i així presentar-lo allí. La nostra
intenció és la de continuar amb aquest
projecte en altres barris de la ciutat i
d’aquesta manera, pas a pas, veure qui-

na mena de retrat de València pot construir-se, fins i tot comprovar si es pot
extraure de tot això la imatge d’un “barri
tipus”, si és que això existeix.
De totes maneres, la motivació més gran
que tenim per seguir amb Vosté dirà prové
de l’experiència de realitzar el reportatge:
trepitjar els carrers del barri, parlar amb
la gent, arribar fins a la foto que els veïns
han proposat. És una manera addictiva
d’aprofundir en la vida de la ciutat. Açò,
per descomptat, cobra un sentit molt més
complet quan es peguen les imatges a la
paret i comencen les reaccions de la gent.
El fet d’ubicar-les en mig del carrer, desproveïdes pel que fa a la seua recepció de
connotacions pròpies d’altres àmbits, que
siguen accessibles a un públic ampli i sobretot partícip diàriament del que veu en
les fotos provoca reaccions de tota mena.
S’estableix un diàleg immediat. Els
veïns no només emeten verbalment i efímerament les seues opinions sinó que actuen sobre els murs sense pensar-ho dues
vegades. És sorprenent tornar al cap de
pocs dies i trobar-te fotos intervingudes:
arrencades, escrites, ratllades, tallades a
trossos,... Un collage fotogràfic popular.
Recomanem acostar-se al Cabanyal i a
Patraix a veure les fotos en els murs i la
gent als carrers. Vosté dirà pròximament
al seu barri!
Els fotògrafs de Vosté dirà
Pots contactar amb nosaltres en
doblecasa.com
Pots aconseguir Vosté dirà en
Novedades Casino
C/ de la Bosseria, 28. Barri del Carme
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Ara que arriba l’estiu a ningú li abelleix
posar-se a cuinar un plat calent ni un que
siga molt complicat de fer. Si és fresquet i
fàcil, millor! Aquesta tapeta la pots trobar
per tota la mediterrània i, si bé és més típica de la tardor, estic segur que t’encantarà la idea de fer-ne una a casa i quedar
com un cuinetes!

Amanida d’abadejo i
taronja fresca
La Murta

Dificultat Fàcil
Nombre de comensals 4
Temps 10 minutets si heu dessalat prèviament l’abadejo
Ingredients
- Cent grams d’abadejo salat tipus anglès
- Dues taronges (a ser possible Navel
que és més dolça, però una València
valdria també)
- Una ceba morada
- Un parell d’olives negres
- Unes poques tàperes (alcaparras, per si
no et ve al cap què són)
- Unes fulles de menta
- Oli d’oliva

Preparació
Primer que tot, esmicoles l’abadejo i
el poses a dessalar a un bol amb aigua
(idealment unes 12 hores). Una vegada
feta aquesta prèvia, la cosa és rapidíssima.
Peles les taronges llevant la part blanca
perquè no amargue i les talles en cercles.
Talles també la ceba en anelles i les olives negres llevant-li el pinyol. Escorres
l’abadejo i... ja està! Perquè quede bonic
i els sabors queden compensats, posa la
taronja primer i damunt la ceba tallada i
l’abadejo. Decora amb les tàperes, les olives i la menta i tira un raig d’oli generós.
Consell de crack
Val, has posat l’abadejo a l’aigua i tens
5 minuts per a currar-t’ho un poc. Què
fas? Pots fer una vinagreta que accentue el
contrast. A mi m’agrada la idea de jugar
amb la menta i taronja, però també quedaria bé amb mel. En un got de batedora,
poses la pell de la taronja, unes fulles de
menta, 30 ml d’oli, 20 ml de vinagre (si
és de sidra, quedarà millor), sal i pebre.
Pega-li amb la batedora. Deixa-ho reposar a la nevera i a la nit ho poses per sobre.
Quedarà súper bé!
Equip La Murta
La Murta. Vins i tapes
C/ Murta 14

Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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diversos músics de certa rellevància a
Uruguai. A Espanya continue tocant.
Començant pel metre de Madrid que és
on tocava quan recentment vaig arribar a
Espanya (rialles). Toque diversos instruments, principalment guitarra i baix. En
aquests últims anys he format part de diverses formacions de València, per exemple Nasty Boogie, Howlin’ Mequetrefes,
2 Animals, Zippy Zappers i altres més. Fa
al voltant de 4 anys vaig conèixer a Raúl
Rabadán i en algun moment després d’haver tocat diverses vegades junts en jams,
ell necessitava un baixista substitut per
a un bolo amb un dels seus grups, Nasty
Boogie. Em va cridar i a partir d’aquest
moment vam començar a tocar junts en
diferents projectes.

Tia Monique
Entrevista a Tia Monique i Adri Castellanos
Qui sou?
Tia Sóc originalment d’una xicoteta ciutat en Nova Jersey a uns 15 minuts fora de
la ciutat de Nova York. Vaig començar a
cantar quan tenia uns 9 anys. Vaig créixer
escoltant molts gèneres diferents de música. Realment no tinc una preferència.
Qualsevol gènere de música que estiga
d’humor per a escoltar és el que escolte
i cante. Vaig estudiar cant clàssic quan
era adolescent durant uns 7 anys així que
encara vocalitze de forma clàssica i cante
algunes melodies clàssiques perquè m’ajuda a mantenir-me en bona forma vocal.
Adri Si bé fa quasi 15 anys que visc a
València, vaig nàixer a Uruguai. Vaig començar a tocar quan era un adolescent
i vaig tenir la sort de tocar i conèixer a

Quines són les vostres influències?
Tia Vaig créixer escoltant a molts cantants
de soul que eren coneguts com a Aretha
Franklin i Otis Redding. Però també hi
havia un nombre d’artistes desconeguts
com Johnny Taylor o Rose Royce que escoltava la meua família en les seues ràdios
durant els meus primers anys. Així que
les seues eleccions d’escolta em van donar
forma primer vocalment, juntament amb
els altres gèneres de música que escolliria
escoltar més tard.
Adri En el meu cas les influències són
variades, necessitaria diverses hores per a
poder explicar-ho, però per citar alguns,
des de The Beatles, Muddy Waters i Jimi
Hendrix, fins a Milers Davis, Hugo Fattoruso o Ruben Rada.
Parla’ns una mica sobre Tia Monique.
Adri Tia Monique és una artista molt
talentosa amb una veu beneïda per algun

ser superior i una consumada professional
des de fa moltíssims anys en escenaris de
tot el món. El seu registre vocal és excepcional i al llarg de la seua carrera musical
ha cantat una àmplia varietat d’estils. Pot
passar de cantar soul, pop, passant per
jazz, rock o opera, sobreeixint en qualsevol d’ells. Em sent molt afortunat de
poder escoltar-la, conèixer-la i tocar amb
ella.
Què anem a veure al concert en Tallafocs?
Tia Tinc moltes ganes de cantar en Tallafocs. És un bonic establiment, el menjar
és deliciós i la decoració és molt encantadora. És un dels llocs en els quals crec que
realment m’agradarà tocar. Estaré cantant
el repertori que he estat cantant amb Adri
durant els últims mesos: soul, blues i algunes melodies pop. Són cançons bastant
conegudes que la majoria de la gent coneix.
Com veieu l’escena musical a València?
Tia Em sembla que l’escena musical a
València és molt càlida i de suport entre
els músics. No hi ha competitivitat. Tot
es tracta de l’alegria d’expressar-te, cosa
que trobe refrescant quan estic en altres
concerts.
Quines manques veieu en el panorama
musical valencià?
Adri Lamente que les activitats musicals
en tots els estils estiguen restringides en
molts bars xicotets. Les regles no estan
clares de part de les autoritats i en molts
casos els bars s’arrisquen al fet que els
multen per programar música en els seus
locals, fins i tot tenint les autoritzacions
pertinents.

Explica’ns alguna anècdota.
Adri Una amiga que no té res a veure
amb la música, un dia em va contactar
per Facebook i em va comentar que tenia
una amiga ‘americana’ que cantava i que
l’anava a portar a un micro obert que jo
feia els diumenges amb Raúl. Jo com no
la conec de l’ambient de la música, vaig
pensar que la seua amiga era una xavala que ‘tindria bonica veu’ i que estaria
intentant traure’s la por escènica i començar a cantar. Òbviament la sorpresa
va ser majúscula quan l’amiga americana
era Tia Monique i la veuarra que tenia i
quan després ens vam posar a parlar, em
va explicar la seua carrera musical per diferents parts del món.
Un missatge per a tots els músics que
estan començant en aquest món.
Tia El meu missatge per a qualsevol
músic que comença és solament, sigues
tu mateix. Has de ser fidel al que fas i
continua fent-ho amb el millor de la teua
capacitat o fins i tot millor si creus que
és possible. Desafia’t a tu mateix i deixa
que altres et desafien de tant en tant. Si
no estàs fent el que estimes, cerca una
mica més. Açò és el que manté la vida
interessant.
Adri El meu missatge per a tots els músics que comencen és que el camí és la
recompensa...
Entrevista per Alba Pellicer Sanchis
Tia Monique amb Raúl Rabadán i
Adri Castellanos
Dimecres 5 / 21.30h
Tallafocs
C/ Baró de San Petrillo, 46
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temáticas (la huerta, el barrio, la mujer,
la lucha, etc.), pero todos ellos con la
característica común de ser poesía cotidiana, inmediata, con la sencillez de
las vivencias que surgen desde lo más
simple, como una impresión al caminar
por la huerta, hasta los sentimientos que
aparecen al experimentar de cerca las acciones y preocupaciones de los grupos y
colectivos que pelean y subsisten en un
sistema ajeno a las necesidades reales de
las personas.

XI CINEMA A LA FRESCA
La llibertat d'expressió
02/07 I, Daniel Blake
(Jo, Daniel Blake) VOSC (No rec. <12 anys)
09/07 Five Broken Cameras
(Cinc càmeres trencades) VOSC (Tots els públics)
16/07 Good Night and Good Luck
(Bona nit i bona sort) VOSC (No rec. <7 anys)
23/07 Noviembre
VO (No rec. <12 anys)
21:00h música + 22:00h curt + 22:30h pel·lícula
Tots els diumenges de juliol a la plaça de Benimaclet.
Gratuït. Porta cadira i sopar!

organitza:

Benimaclet. Un mar d’Horta
Amparo Climent

hi col·labora:

Benimaclet. Un mar d’Horta, es una de
las iniciativas de experiencia solidaria del
Projecte AU. Este grupo nace desde la
Asamblea de Paradas y Precarias de CGT,
está formado por gente de la propia
asamblea, y dada nuestra condición de
personas desempleadas o en situación de
precariedad laboral, nuestro objetivo es
la búsqueda de alternativas de autogestión y economía, basadas en el apoyo
mutuo y la solidaridad. En ese sentido,
surge la publicación de Benimaclet. Un
mar d’Horta, como idea de colaboración
integrada en Projecte AU.
El libro está formado por pequeños grupos de poemas, dedicados a diferentes

La edición ha sido posible gracias a la
colaboración de CGT, Coordinadora
Baladre, y Zambra, así como de aquellas
personas que, a título personal, pusieron
su confianza y respaldo en este proyecto.
A todas ellas, gracias.
Estrategia
Inventamos vida,
entre la vergüenza de los calvarios,
para excluir las convicciones odiosas
que ultrajan la certidumbre.
Escapamos de la mente opresora,
como estrategas desintegrados
de la existencia.
Y no hay sospecha,
cuando una señal augura
mañanas en la voluntad.
No importa cuántos seamos,
ni los cerrojos que contienen mareas,
pues llegarán rumores delirantes,
ahí donde los cuervos comen,
perforando el sonido de la libertad.
Amparo Climent
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Anem de vacances!
Tots els meus amics aniran
a un lloc diferent aquest
estiu.
Relaciona els números amb
el seu destí!
1. Jo aniré en un
V_IX_LL
a l’Illa de
T_BA_CA

3. Jo agafaré la
T_V_LLA
per anar a la
P_AT_A

4. Jo aniré amb el
S _ C de D _ R _ I R
a la punta del
P_NY_G_LO_A

5. Jo porte la
LL_N_E_NA
per anar a la
C_V_
T_LL_DA

2. Jo recol·lectaré el
R_Ï_
a
R_Q_EN_

6. Jo vaig amb la
CÀM_R_
per fer fotos per
VA_ÈN_IA

Madre y Padre de día

SEMILLITAS
de Benimaclet

Rocío Crespo y Paco Giner. Psicólogos
semillitasdebenimaclet@gmail.com
T. 608 955 385

24 DIYMACLET
Aire condicionat casolà

1

5

Ara que tenim aquesta calor que se’ns peguen les mosques a la pell, aprendrem a
fer un aire condicionat casolà, reciclant
materials i molt senzill de fabricar per a
gaudir d’aire fresquet. A més, sempre pots
tindre més glaçons preparats i gaudir constantment d’aquest invent. Per tal d’evitar
que l’aire se’ns escape, recomanem tancar
finestres, persianes i portes!

2

6

Una ajuda de baix cost contra la calor!

Passos a seguir
1 Necessitarem una caixa de suro blanc
(material aïllant), un tros de tub reciclat,
un ventilador xicotet o mitjà que no siga
més gran que la tapa de la caixa, glaçons de
gel, un cúter i una mica de cinta.
2 Començarem fent els forats corresponents al tub i al ventilador en la tapa de
la caixa de porexpan. Primer els marquem
amb un retolador i després amb molta
precaució tallem amb el cúter.
3 Introduïm el tub pel forat que hem fet
a la mesura del mateix tub. És millor que
quede una mica més xicotet el forat per tal
que entre justet. Si ha quedat massa gran,
segellem amb una mica de cinta perquè no
se’ns escape l’aire fred per altres forats.
4 El mateix farem amb el ventilador. Nosaltres hem tallat el forat més xicotet i així
el ventilador entra i se subjecta amb el
mateix porexpan. No cal segellar perquè
aquesta és l’entrada de l’aire.
5 Podem col·locar unes tires de plàstic o fils
per tal de veure quan està engegat i circulant l’aire.
6 Clavem els glaçons de gel (quants més
clavem, més temps durarà i més gelarà) i ja
només ens quedarà engegar el ventilador i
gaudir de l’aire fresquet! :)

3

4

Necessitarem
- Caixa de suro blanc (porexpan)
- Tub reciclat (10-15 cm diàmetre)
- Ventilador xicotet/mitjà
- Glaçons de gel
- Cúter i cinta aïllant
Laboratorio de Fabricación
C/ Poeta Carles Salvador, 8
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26 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Dilluns

21:00

9:25

Clases indumentaria Valenciana

10:00

Pilates (4 horarios diferentes hasta las 20:15) Centre Mompó

Esperanzarecicla

11:00

"Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart

11:35

Clases indumentaria Valenciana

12:00

"Clases De Danza Del Vientre"Nivel 1. 665135572 Fusionart

Esperanzarecicla

-

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

30€/mes

Dimarts

39€/mes

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

15€/mes

10:30

Pilates para embarazadas

A Contar Mentiras

-

11:00

Pilates

Samadhi

20€/mes

11:00

"Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María)Fusionart
Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

A Contar Mentiras

-

25€/mes

15:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

11:30

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

11:30

Pilates con bebés

16:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

11:30

7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)
"Clases De Guitarra” +Info: 631891248 (Javier) Fusionart

20€/mes
43€/mes

17:00

Pilates terapéutico

41€/mes

12:00

17:15

7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)

-

12:00

Hatha yoga

Centre Mompó

17:30

Club de Tejedores

-

12:15

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

Clases de costura a la carta

Centre Mompó

Entre agujas y ganchillos

-

18:00

"Danza Africana" + Info (Moukhamet) 632385529 Fusionart

20€/mes

16:50

Esperanzarecicla

-

18:30

Clase regular Lindy Hop

35€/mes

17:00

XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)

-

18:30

Family Dance (Music Together presenta) La Pina submarina

10€

17:30

Pilates

Samadhi

18:30

Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com

-

18:00

Hatha yoga

Centre Mompó

"Hatha Yoga" + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart

13€/mes
30€/mes

Spirit Benimaclet
Viveros (C/Jaca)

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

18:00

19:00

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

18:30

Danza Contemporánea- Iniciación

Spirit Benimaclet

19:30

"Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012 Fusionart

20€/mes

19:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

Clase regular Lindy Hop

Spirit Benimaclet

20:00

Clase regular Lindy Hop

Spirit Benimaclet

35€/mes

19:00

20:20

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

19:20

Pilates

Centre Mompó

43€/mes

35€/mes
39€/mes
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28 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:30

Lindy hop y swing

La Pina submarina 30€/25€

18:30

"Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658 Fusionart

20:20

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

18:30

Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com

Viveros (C/Jaca)

20:30

Clase regular Lindy Hop

Spirit Benimaclet

35€/mes

18:30

Danza Oriental

Samadhi

20€/mes
-

20:30

danza Tribal clásica (ATS) II

La Pina submarina 30€/més

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

18:55

Yoga

La Pina submarina 15€/mes

20:30

Pilates

Centre Mompó

39€/mes

19:00

Clase regular Lindy Hop

Spirit Benimaclet

35€/mes

21:00

"Taller de Teatro…" Nivel 1/A +Info: 697800774 Fusionart

30€/mes

19:00

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

22:00

Clase regular Lindy Hop

35€/mes

19:30

"Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart

20:00

Flamenco

La Pina submarina 25€/més

Spirit Benimaclet

Dimecres

-

20€/mes

8:45

Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó

43€/mes

20:20

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

9:15

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

20:30

Clase regular Lindy Hop

Spirit Benimaclet

35€/mes

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

35€/mes

La Pina submarina 22€/mes

Samadhi

10:00

danza Tribal fusión iniciación

20:30

Yoga dinámico

10:00

Pilates (4 horarios diferentes hasta las 20:15) Centre Mompó

39€/mes

21:00

"Taller de Teatro…" Nivel 1/B +Info: 697800774 Fusionart

30€/mes

11:00

"Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 (Yolanda) Fusionart

15€/mes

22:00

Clase regular Jazz Steps

Spirit Benimaclet

35€/mes

11:35

Costura a la Carta - Reserva tu plaza!!

Esperanzarecicla

12:00

"Clases DeTécnica Vocal" +Info: Leya 658538278

Fusionart

20€/mes

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:00

Pilates para mamás y papás con bebés

A Contar Mentiras 30€/mes

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

15:30

Pilates

A Contar Mentiras 35€/mes

10:00

Danza Contact

La Pina submarina 25€/més

-

10:00

Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com

Viveros (C/Jaca)

41€/mes

10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras 45€/mes

-

11:00

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

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

17:00

Pilates terapéutico

Centre Mompó

17:30

7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)

15€

Dijous
-

25€/mes
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30 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

11:30

7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)

-

21:30

"Música/Malabares/Bar" (Retomamos En Octubre) Fusionart

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

22:00

Clase regular Jazz Steps

12:00

"Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu.

Fusionart

20€/mes

12:00

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

8:45

Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

12:30

Danza Contemporánea

A Contar Mentiras 30€/mes

11:00

Pilates

Samadhi

16:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

17:00

XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca)

-

16:00

Pilates

Centre Mompó

27€/mes

17:15

"Taller de Dibujo y Pintura" Niñ@s +Info: 637 611 406 Fusionart

15€/mes

17:15

Pilates para embarazadas

Centre Mompó

29€/mes

17:30

Pilates

Samadhi

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:00

Hatha yoga

Spirit Benimaclet

35€/mes

Divendres
43€/mes
-

18:30

danza Tribal clásica (ATS) Iniciación

La Pina submarina 30€/més

-

18:30

Meditación y yoga tibetano

Samadhi

Centre Mompó

43€/mes

18:30

Mindfulness (6 semanas)

Centre Mompó

19:30

Danza Tribal vintage sexy Style

La Pina submarina 25€/mes

18:30

"Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu.

Fusionart

20€/mes

19:00

Clase regular Jazz Steps

Spirit Benimaclet

35€/mes

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

19:00

Kundalini yoga

Centre Mompó

159€

Dissabte
9:50

Yoga

La Pina submarina 15€/mes

29€/mes

11:00

Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)

La Pina submarina

25€/mes

12:30

Tribal Jam

La Pina submarina

25€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

39€/mes

20:20

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

20:30

Clase regular Lindy Hop

Spirit Benimaclet

35€/mes

20:30

Danza Tribal fusión iniciación

La Pina submarina 22€/més

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

20:30

Pilates

Centre Mompó

39€/mes

PLÀNOL 33
Caminito
Carabasser
Carabasseta
El Aprendiz
Glop
Gruseco
La Culona
La Torraeta
Murta
Ochovideos
Rocío Mompó
Clínica Dental
Shen Yi
Sudestada Tattoo
Suerte Loca
Trencadís
Vuelta de Tuerca

Machado m

BÀ
OLUM
A
ND
RO

EZ

ARTÍN

PARE ALEGRE

9

RA
MB

I CA

CIV

IL

I AR
T

DIA

BA
EN
TE

48

ARC

D. B
A

VIC

DO
CTO
RG

LAC

50

25

GU
ÀR

RRE
RA

R AC VALENCIANA

NSIO

52

6

RAM

PL.
DU
ERO
40

24

ASE

2
M. MAGENTI

J.E. CUBELLS

m Vicent Zaragozà

44

ÓN

EMILIO BAR Ó

ATEU

DOLOR ES MAR QUÉS

ET
ALT

M
ÓN I

PO
ETA

C
P. AL

ER

IMS

EIG

LIT M
HIPÒ

NAU
E AR

39
VICENT ZARAGOZÀ

20

TR

ITECT

MA

ARQU

PRI

42

IC
MÚS

GA

18
49

ALON
ANS VILL

m

14

ENRIC NAVARRO
8 28
23 13
38
36

32
31
Benimaclet

21
G ER M

22

7

11
3

AL

RLÓ

UTIEL

MISTR

ICA

43

34

JUAN GINER

16

46

R ILLO

BEN

L. JOVANI
1
19 35
R. TRAMOYERES

17

51

IT

ER

CÀSS
ALBO

4

A
MURT
45

12
37

ESPER

SER

41
PL.
BENI
MA
CLET

SANT

OCÀ
S

R ET
NT P

ALB

AMAR

O
INAZ
JM P
47

ET

ALEGR

ASINS
POETA
33

E SA
ÓD

29

RAMBLA

NDO

A
M. BEL

T. MIR

ANÒN

5

RD

NO

ES
POET

10
NAR

ME
S. AL26

27

Llocs culturals
Comerços amics

OLID

D
VALLA

AV

VALLADOLID

BAR

As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet

ÍN

MART
D SAN
30

RICAR

C
SANT

AL
FA
HU
IR

15

VIV

2

UEFA
MASQ

A Contar Mentiras 37
38
Al-Paladar
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43
8 CIM Benimaclet
44
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45
10 Chico Ostra
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11 El Círculo de la Vida 47
12 El Colmado
49
13 La Comanda
48
14 Entre agujas y
49
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50
15 Escuela Meme
51
16 Esperanzarecicla
52
17 La Fotoescuela
18 Fusionart
AV
19 La Gramola
20 Itamora
21 Kaf Café
22 L. de fabricación
23 London
24 La Ola Fresca
25 La Pentola
26 La Pina Submarina
27 Rocío Giner
28 Rock Island
29 Satchmo Swing
30 As. Samadhi
31 Spirit Benimaclet
32 Talk!
33 Tallafocs
34 Teatre Círculo
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34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

1-6 JULIOL 35
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dissabte 6

Dimarts 4

Dissabte 1
10:00

Monsters&pets

Dimecres
19:00 10Torneig de "La fallera calavera

60 €

17:00

Curoso Niños: Descubriendo la Foto

La Fotoescuela

Fusionart

3€

20:00

Cocktail Day (hasta las 2:30)

London

-

Fusionart

3€

20:30

Charleston 20's (a partir de 3 meses bailando)

Satchmo

10€

-

21:00

Degustación Mexicana

Tulsa

21:30

Micro abierto

Kaf Café

21:30

Noches de Magia: Santillusions

Tallafocs

Archicercle

19:01

amb premis de cartes extraordinaries

19:30

Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Pl de Benimaclet

19:30

Concert de Fi de Curs del Cor

CIM

20:30

Speak English

La Ola Fresca

21:30

Jonathan Pacoví

Kaf Café

-

22:00

Nit De Cansautors. Toni de L'hostal,

Fusionart

-

22:01

Pepe Ruiz i Josep Artes de Mi Sostingut

Fusionart

-

22:30

Concert de la Benimaclet Big Band

CIM

5€

Diumenge 2
Dijous
11:0011

19:00

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

10€

4T Sarau d'estiu. Dansa i música tradicional CIM

22:30
Satchmo:
Concierto Big Band Blue
Diumenge
7

50€

3€
-

Alboraia

-

Dimecres 5
13:30

Miércoles Menú Oriental

Tallafocs

10€

17:00

Curso niños: Descubriendo la Foto

La Fotoescuela

50€

17:30

Sujeta puertas

Entre agujas y ganchillos

18€

20:00

Ginclub (hasta las 2:30)

London

-

20:30

Super Leader & Super Follower

Satchmo

10€

Dilluns 8

21:00

Concert / Poesía

Plaça Benimaclet

21:00

Degustación Tailandesa

Tulsa

22:00

Curtmetratges cinema itinerante Toto

Plaça Benimaclet

21:30

Jam comedia

Kaf Café

22:30

XI Cinema a la fresca: I, Daniel Blake

Plaça Benimaclet

21:30

Tia Monique+Raúl Rabadán y Adri Castellanos Tallafocs

23:00

JAM Lindy Hop

Spirit Benimaclet

13:30

Jueves Cocina de la abuela

Tallafocs

10€

17:00

Curso niños: Descubriendo la Foto

La Fotoescuela

50€

3€
-

Dimarts 9

Dilluns 3
18:30

Music together presenta Family Dance

Pina Submarina

10€

20:30

Balboa (iniciación)

Satchmo

10€

21:30

Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y+ Tallafocs

-

Dijous 6

36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

6-12 JULIOL 37
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

20:30

Dips & Tricks (a partir de 3 meses bailando) Satchmo

20:30

Speak English

La Ola Fresca

21:00

Posdata. La malquerida

Teatro Círculo

21:30

Micro abierto

21:30

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez Tallafocs

22:00

2ºMicro Festival de MicroTeatro

Kaf Café
Fusionart

10€

11:00

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

4-8€

21:00

XI Cinema a la fresca: Concert / Poesía

Plaça Benimaclet

-

22:00

Curtmetratge Magacim

Plaça Benimaclet

22:30

XI Cinema a la fresca: 5 Broken Cameras Plaça Benimaclet

5€

5/7€

Divendres 7
17:00

Curso niños: Descubriendo la Foto

La Fotoescuela

20:00

Jam de claqué

Satchmo

20:00

Concierto

20:30

Concierto interactivo de Cantos armónicosSamadhi

21:30

Antonio Selfa Molina

Kaf Café

22:00

Envía Tu Propuesta Artística

Fusionart

Rock Island

Diumenge 9

Dilluns 10
10:30

Iniciación a la Fotografía Express

La Fotoescuela

50€

20:30

Balboa (iniciación)

Satchmo

-

21:30

Open Jam. Raúl Rabadán, DanielTena y Marian Zorio Tallafocs

-

10€

120€
10€

Dimarts 11

15€

10:30

Iniciación a la Fotografía Express

La Fotoescuela

-

18:00

Tejido para niños

Entre agujas y ganchillos

120€
15€

20:00

Cocktail Day (hasta las 2:30)

London

-

20:30

Musicality (a partir de 3 meses bailando) Satchmo

10€

150 €

21:00

Degustación Magrebí

Tulsa

8-10€

21:30

Micro abierto

Kaf Café

-

21:30

Noches de Magia: Raúl Kent

Tallafocs

Dissabte 8
10:00

Lamp Design

19:00

Concierto Cuencos Meditación Vibracional Samadhi

19:30

Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet

19:30

La Pina del Oro, Fin de curso de La Pina Submarina Espai de Circ

21:00

Satchmo: Clandestino

Rio

-

10:30

Iniciación a la Fotografía Express

La Fotoescuela

21:30

Mollusque

Kaf Café

-

13:30

Miércoles Menú Oriental

Tallafocs

10€

22:00

2ºMicro Festival de MicroTeatro

Fusionart

5/7€

17:30

Iniciación Agujas

Entre agujas y ganchillos

20€

Archicercle

5€

3€
-

Dimecres 12
120€

38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

12-17 JULIOL 39
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

20:00

Ginclub (hasta las 2:30)

London

-

22:00

Envía Tu Propuesta Artística

Fusionart

20:30

Authentic Jazz (iniciación)

Satchmo

10€

23:00

Acústico: Delta Celta Top

London

21:00

Degustación Filipina

Tulsa

21:30

Anverso: Micro Abierto Poético Temático Kaf Café

21:30

The Lighters - Pop-rock acústico

Tallafocs

23:00

JAM Lindy Hop

Spirit Benimaclet

3€

Dissabte 15
10:00

Qi Gong ‘5 animales jugan’ con Shen Yi

La Ola Fresca

10:00

Light letter

Archicercle

90 €

18:00

Body percussion con Giovanni Azzoni

Pina Submarina

20€

19:00

Satchmo: Clandestino (localizacion pendiente) ?

120€

19:30

Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Pl de Benimaclet

-

Dijous 13
10:30

Iniciación a la Fotografía Express (curso 12h, 4 días) La Fotoescuela

13:30

Jueves Cocina de la abuela

Tallafocs

10€

20:00

Concierto

Rock Island

20:30

Aerials (a partir de 3 meses bailando)

Satchmo

10€

22:00

2ºMicro Festival de MicroTeatro

Fusionart

20:30

Speak English

La Ola Fresca

21:00

Proyección de "Empuja" Documental. Javi Carrillo La Culona

21:30

Micro abierto

21:30

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs

Kaf Café

5/7€

Diumenge 16

5€
-

11:00

Let’s Brunch!

-

16:00

Cartón Jam, Jam de danza Contact en el rioRio Turia

17:00

Taller de cabaret tribal

Pina Submarina

21:00

XI Cinema a la fresca: Concert / Poesía

Plaça Benimaclet

Divendres 14

La Ola Fresca

20:00

Jam

Rock Island

-

22:00

XI Cinema a la fresca: Curtmetratges Imaginacció Plaça Benimaclet

20:00

Inauguración de La Barbería

London

-

22:30

Cinema. Good Night, and Good Luck

20:30

Taller iniciación claqué

Satchmo

20:30

La Barbería pone la cena (fiesta temática) London

20:30

Respiración consciente y conectada, Rebirthing Samadhi

21:30

Honor&Gonza

Kaf Café

-

10€

10€
25€

Plaça Benimaclet

Dilluns 17

-

11:00

Campus de Verano 2017 (curso 15h, 5 días)La Fotoescuela

8-10€

18:30

Music together presenta Family Dance

-

21:30

Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y+ Tallafocs

Pina Submarina

200€
10€

40 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

18-24 JULIOL 41
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Divendres 21

Dimarts 18
11:00

Campus de Verano 2017 (curso 15h, 5 días)La Fotoescuela

17:30

Poncho ligero Saint Tropez

21:00

Degustación Mexicana

Tulsa

21:30

Micro abierto

Kaf Café

21:30

Noches de Magia: Robert Hermés

Tallafocs

200€

11:00

Campus de Verano 2017 (curso 15h, 5 días)La Fotoescuela

18€

20:00

Jam

Rock Island

-

3€

21:30

Bou Mort

Kaf Café

-

-

22:00

Envía Tu Propuesta Artística

Fusionart

Entre agujas y ganchillos

200€

Dissabte 22

Dimecres 19

10:00

The Secrets of Laser Cut

Archicercle

200€

10:00

Taller vivencial de Liberación emocional

Samadhi

250 €

11:00

Campus de Verano 2017 (curso 15h, 5 días)La Fotoescuela

13:30

Miércoles Menú Oriental

Tallafocs

10€

19:00

Satchmo: Clandestino (localizacion pendiente) ?

17:30

Iniciación Ganchillo

Entre agujas y ganchillos

20€

19:30

Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Pl. de Benimaclet

-

19:00

Taller de mosaics en ingles

La Ola Fresca

-

21:30

Lady luz

Kaf Café

-

21:00

Degustación Thailandesa

Tulsa

3€

22:00

Envía Tu Propuesta Artística

Fusionart

21:00

Rupatrupa

Kaf Café

21:30

Músicas del Mundo: YAMBÚ (acústico)

Tallafocs

23:00

JAM Lindy Hop

Spirit Benimaclet

10€
-

Dijous 20
11:00

Campus de Verano 2017 (curso 15h, 5 días)La Fotoescuela

13:30

Jueves Cocina de la abuela

Tallafocs

20:30

Speak English

La Ola Fresca

21:30

Micro abierto

Kaf Café

21:30

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs

200€
10€
5€

.
-

60€

Diumenge 23
11:00

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

21:00

XI Cinema a la fresca: Concert / Poesía

Plaça Benimaclet

22:00

XI Cinema a la fresca: Curtmetratge

Plaça Benimaclet

22:30

XI Cinema a la fresca: Noviembre

Plaça Benimaclet

Dilluns 24
21:30

Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y+ Tallafocs

10€

42 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

25-31 JULIOL 43
salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dimarts 25

Dissabte 29

21:00

Degustación Indonesia

Tulsa

21:30

Micro abierto

Kaf Café

21:30

Noches de Magia: Santillusions&Robert Hermés Tallafocs

3€

10:30

Summer Tribal Training con Doriana Rossi (2 dias) Pina Submarina

70€

-

17:30

Cook, bake, speak English, ‘Cool down foods’

15€

19:00

Satchmo: Clandestino (localizacion pendiente) ?

19:30

Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet)

Pl. de Benimaclet

-

Dimecres 26

La Ola Fresca

13:30

Miércoles Menú Oriental

Tallafocs

10€

21:30

Blue Caravan, Luis Carrillo y Jorge LLoris.

Kaf Café

17:30

Chaleco Granny- Boho

Entre agujas y ganchillos

20€

22:00

Envía Tu Propuesta Artística

Fusionart

21:00

Degustación 8 piezas de sushi

Tulsa

21:30

Santiago Rado

Kaf Café

21:30

SAAI. Folk urbano de Benimaclet

Tallafocs

23:00

JAM Lindy Hop

Spirit Benimaclet

3€
-

Dijous 27

Diumenge 30
10:30

Summer Tribal Training con Doriana Rossi (2 dias) Pina Submarina

70€

11:00

Let’s Brunch!

10€

21:30

13:30

Jueves Cocina de la abuela

Tallafocs

20:30

Speak English

La Ola Fresca

21:30

Micro abierto

Kaf Café

21:30

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs

10€
5€
-

Divendres 28
20:00

Jam

Rock Island

-

21:30

Fiesta despedida temporada

Kaf Café

-

22:00

Envía Tu Propuesta Artística

Fusionart

La Ola Fresca

Dilluns 31
Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y +

Tallafocs

44 LLOCS

A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
669 514 173
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com
Si véns a comptar mentides és perquè no
busques una escola de dansa clàssica, contemporània, infantil i de pilates estricta,
de poses i manierismes. És perquè treballes amb rigor i dedicació. És per parlar
amb Santi. És per deixar la bici dins. És
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i
als teus pares. És perquè saps que cedeixen l’espai com a residència artística.
És perquè reivindiques tot allò que una
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal
com eres.

45

Al-Paladar

Taverna i take away
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl-Dg 12.30-16h
96 338 93 39
facebook / AlPaladar
al-paladar.com
Sembla que en Al-Paladar han encertat
amb la recepta per a fer que es detinga
el temps. Els responsables de tal descobriment són Dario, María i Lorena. Tres
persones amb tres principis, un objectiu
i un secret. Els seus principis: el respecte
al medi ambient, la proximitat i la qualitat del producte. El seu objectiu: menjars
sans, casolanes, saboroses, assequibles per
a totes les butxaques. I el seu secret: productes ecològics, de temporada i coccions
lentes.

Archicercle
Estudi creatiu

C/ Utiel, 6
Dl-Dv 9-14h 16-19h
649 999 854
archicercle@archicercle.com
archicercle.com
Pablo i el seu equip són uns apassionats
de l’arquitectura, el disseny, la publicitat,
el màrqueting i els processos industrials.
Volen apropar-los a la gent, a peu de carrer, creant comboi amb estudiants i professionals. Llapis, regles, màquines làser,
ordinadors i taules plenes de dibuixos. En
Archicercle controlen tot el procés creatiu, des de la ideació, fins al prototipat i
la fabricació de tot tipus de productes. El
lloc perfecte on convertir qualsevol idea
en una realitat.

46 LLOCS

AVATI

Teràpia, orientació i educació

47

La Bufala

Restaurant napolità

C/ Torreta de Miramar, 4 esc B, porta 3
Dl-Dv 10-20h Cita prèvia
680 287 620
facebook / AVATI Teràpia i Educació
avati.terapiaieducacio@gmail.com

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

Bon tracte com a base, veu dolça i les ganes d’aportar a la comunitat, són els ingredients que el fan tan especial. Un espai de
transformació personal i comunitària que
ens convida a convertir-nos en un agent de
canvi en la nostra vida i en la societat. Un
lloc per a treballar la convivència personal i
social, sempre des de la igualtat, la tolerància, la llibertat i el respecte a les diferències.
Un acompanyament terapèutic individual
o en col·lectiu per a valorar-nos i voler-nos
amb els nostres defectes i virtuts.

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

Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

48 LLOCS

Centre Instructiu Musical
Escola de música

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

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

El Círculo de la Vida

Espai educatiu per a xiquetes i xiquets
C/ Mistral, 25
Dl-Dv 9-15.30h
616 999 706 (Verónica)
629 141 668 (Cristina)
espacio.circulodevida@gmail.com
Com podem transformar el món en un
lloc més just, equitatiu i respectuós? Imaginant una altra educació per a les nostres
filles i fills. El Círculo de la Vida és una
escola on cada veu és escoltada i té el mateix valor, on cadascú pot prendre les seues
pròpies decisions, evitant judicis i imposicions. Un espai educatiu per a xiquetes i
xiquets d’entre 3 i 11 anys i per a famílies
on poder compartir inquietuds, somnis,
malsons, necessitats i il·lusions, sempre des
del respecte, la comprensió i la tolerància.
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El Colmado
Tapes i llandes

C/ Mistral, 39
Dl 18.30-1h Dm-Dg 11-16h 17.30-1h
637 61 11 66 - 666 447 555
facebook / elcolmadotapasylatas
instagram / elcolmadotapasylatas
Ens trobem a l’edifici més bonic del barri,
la casa de les manisetes, la casa del trencadís. La seua façana amb milers de colors,
textures i dibuixos, feta trosset a trosset a
mà, és hui la llar del Colmado, un xicotet
espai que conserva l’aroma a la tradició,
la història i l’esperit de les botiges d’ultramarins. Un bar on gaudir de conserves de
peix, carn i verdura com a base per a l’elaboració de les seues tapes. Us recomanen
la perdiu acompanyada d’una amanida
amb maduixes. Boníssima!
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La Comanda

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

Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-14h 17-20.30h Ds 10-14h
96 00 177 33 - 655 25 36 77
facebook / entreagujasyganchillos
Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella
improvisa, reacciona, redissenya, modifica patrons, soluciona quasi qualsevol
dubte, fa coses boniques amb les mans.
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un
vestit, un jersei, un llacet o un amigurumi. Al voltant d’una taula, entre agulles
de cosir i agulles de teixir, entre fils, llanes
i cotons, una xicoteta comunitat parla,
aprén i comparteix el que sap. Millor
entre tots que tu sol a casa. Un mal vici.
Començar i no parar.

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

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

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

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

Fusionart

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

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

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

Kaf Café
Café literari

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

Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

C/ Poeta Carles Salvador, 8
Dl-Dj 10-14h 17-20h Dv 10-14h 17-19h
96 015 19 78 - 685 92 53 96
facebook / laboratoriodefabricacion
laboratoriodefabricacion.com
Existeix al barri un espai on ensenyen
com estan fetes les coses, com es poden
arreglar i com pots donar-les un nou ús.
Amb les portes ben obertes, treballant en
equip, ajuntant persones de diferents disciplines, desenvolupen idees i fabriquen
quasi qualsevol cosa. Productes, màquines, artefactes, robòtica, electrònica i
processos de fabricació pensats i produïts
per gent d’ací. Coneixement compartit i
lliure. Tecnologia modificable i accessible
per a canviar i millorar el món.
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London
Lounge

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

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

La Pentola

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

C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra
Dl-Dv 10:30-14 17:30-20:30 Ds 10:30-14
697 84 61 53
facebook / La-Pina-Submarina
lapinasubmarina.com
Pina Bausch va ser ballarina i coreògrafa.
Els seus espectacles eren com un guisat.
Un poc de dansa, teatre i una mica d’art.
Ernesto Pastor és actor i Doriana Rossi
és ballarina, coreògrafa i artista. El seu
espai és com una llavadora, com un submarí. Dansa, teatre, classes, exposicions,
concerts, creació d’espectacles, ... Coses
diferents, en moviment, tancades en un
xicotet espai. Quedem atrapats en un
món hipnòtic del que ja no podem escapar. Donant voltes, en la Pina Submarina.

Rocío Giner

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

Rock Island
Café-bar

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dm-Dg 18-1:30h
96 133 80 07
facebook / RockIslandMusicBar
Tot està preparat. Les butaques i les cadires
cadascuna al seu lloc i una llum
suau inunda tot l’espai. De sobte, un
grup de músics puja a un escenari quasi
improvisat. I després, el silenci. La música comença a poco a poc. La primera
peça, una cançó sense partitura no deixa
indeferent a ningú i les cares de felicitat
es reprodueixen. Tot en Rock Island, el
lloc perfecte per a la gent enamorada de
la música en directe, on la improvisació
sempre té cabuda.

Satchmo

Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué
C/ Albocàsser, 33
Dl-Dv 18-22h Ds 10-13h
670 013 343 - 626 362 404
facebook / satchmo
swingvalencia.es
Satchmo és el tribut de tres joves al mestre
de la trompeta, al referent del jazz, al gran
Louis Armstrong. Un homenatge a la música swing i als anys 20, on aprendre Lindy
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest
serà un lloc per fer comboi, un espai cultural per als veïns. Una família amant de
la nostàlgia que ens conviden a la immersió en una dècada passada. T’animem que
els visites, t’informes del taller pares-fills,
i et sumes a la comunitat que porta un
somriure com a senya d’identitat.
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Samadhi

Associació de salut integral
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Spirit Benimaclet
Escola de Swing

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

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

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

Ells vivien en mons diferents. No havien
ballat mai abans. Ella estudia psicologia.
Ell toca l’oboé. Una nit, van eixir al carrer
i en el silenci d’una ciutat desconeguda,
el jazz d’Ella Fitzgerald els va fer creuar
unes portes fins a l’interior d’un edifici.
Allí van conéixer el swing i s’enamoraren
d’ell. Des d’eixa nit, ballen junts cada dia.
Però... Què té aquest ball? L’espontaneïtat? La connexió? Frankie Manning té la
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que
no estiga sempre somrient’.

Talk!

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

Tallafocs

Espai gastronòmic
C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-16 i 20.45-00h
96 193 13 39
facebook / tallafocsgastrobar
Una flama batega a la cuina del Tallafocs.
Els seus ganivets la tallen, juguen amb
ella, evitant que s’apague. Mentrestant,
dels fogons ixen plats casolans, vegetarians, vegans i ecològics per al menú del
dia o pinxos a la nit. Els vins valencians
i la cervesa artesanal permeten que el foc
prenga amb més força. De sobte, aquest
ball roig i blau il·lumina als músics en un
xicotet escenari. Només sabem una cosa,
mentre la flama no s’apague, quedarem
sempre captius per aquesta màgia.
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Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 23
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
El cercle és una figura constituïda per infinits punts que equidisten d’un centre.
Una forma inclusiva i igualitària. Així és
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Centrat
en produccions pròpies que volen rescatar
el millor del teatre del segle xx, aquell que
aposta pel compromís social. Diversos
autors són els referents de la seua trajectòria i forma de ser d’aquesta companyia
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez,
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adaptades i versionades.
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El Terra

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

Tulsa Café
Café-bar

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

