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Hola! 

Tens entre les teues mans el 24é núme-
ro 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 - 646 25 89 92
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra

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

Gràcies a tots!

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

Manuel Pérez Bernat
Disseny gràfic, maquetació, fotografies, 
textos llocs, entrevistes i disseny editorial

Conxa Mestres i Nuria Botella Mestres
Traduccions i assessorament lingüístic

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

Col·laboradors 
Alejandro Portaz, Antonio J. Iglesias, Ro-
berta Primo, Xavier Ginés, Miquel Canya-
da, Iván Colom, Anna Devís Benet, Albert 
Sebastià i Isach, Antonio Pérez, Adrian No-
vella, Prima Fest, Catxirulo Lab, La Cose-
cha, La Repartidora, Frontera, La Bufala, La 
Pentola, La Tapadera y AVV de Benimaclet. 

Portada 
Anna Devís Benet
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Anna Devís Benet
Portada del número de febrer

instagram / anniset

Com vas començar a fer fotografies? 
Per curiositat, com quasi tots. Sempre he 
tingut especial interés per la imatge però 
quan em van regalar el meu primer iPhone, 
va començar tot. Portar una càmera tan 
potent i menuda en tot moment em va 
descobrir un nou món.

Has estudiat Arquitectura, Disseny i 
Il·lustració, amb què et quedes d’elles? 
Totes m’apassionen però, referent al meu 
treball, l’arquitectura es reflecteix a la pre-
cisió i obsessió per la geometria, el disseny 
amb els colors i la il·lustració sempre for-
ma part del procés creatiu. Abans de dis-
parar una imatge, la dibuixe. Ja tinc una 
bona col·lecció d’esbossos! 

Com definires el teu treball? Sempre 
costa parlar d’u mateix. El que solen dir 
del meu treball és que és minimalista, di-
vertit, enginyós, surrealista, ...

Què t’agrada fotografiar? M’agrada con-
tar històries, el ‘què’ és quasi secundari.  

On trobes inspiració? A tot arreu. Co-
ses que em passen al dia a dia, anècdotes 
absurdes o jocs de paraules acaben sent 
sempre motiu d’inspiració. 

Referents? Admire molts fotògrafs però 
sense cap dubte, dos són els que em van fer 
mirar a través de l’objectiu d’una manera 
diferent: Rodney Smith i Chema Madoz.  

Quin paper té l’arquitectura en les teues 
fotografies? Un dels més importants! 
Una història no es pot contar sense una 
bona posada en escena i trobar una arqui-
tectura que ajude a transmetre-la és essen-
cial. I a València no ens falten escenaris! 

En el món on vivim, ràpid i fugaç, què és 
per a tu la fotografia? M’agradaria pensar 
que la meua fotografia funciona just de ma-
nera inversa. Convida a aturar, a llegir una 
història, a mirar per una finestra tranquil·la-
ment i somiar durant uns segons. 

Per què les xicotetes històries són tan 
importants en la teua obra? Perquè són 
les xicotetes coses les que conten. Insta-
gram et permet escriure un text breu al 
peu de cada fotografia. Per a mi, cadas-
cuna d’elles és com un miniconte, com 
una d’aquestes sèries de capítols indepen-
dents. T’han d’agradar per separat, han 
de transmetre independentment, no passa 
res si te’n perds una.
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Fuges de la realitat més dura, buscant 
l’artifici i l’alegria. Com aconsegueixes 
trobar força? No m’agrada la tristesa. 
Ni la negativitat. Em contagie fàcilment 
d’aquestes emocions i per això intente 
combatre-les a la meua manera. Algú s’ha 
d’encarregar d’equilibrar estes coses, no?

El teu alter ego, Anniset imagina mons 
fantàstics en un univers de colors suaus. 
Hi ha diferències entre Anna i Anniset?   
Jo diria que no moltes. Anna viu a una 
realitat un poc més freda i té dies durs, 
com tot el món! Però crec que sempre hi 
ha una part d’Anniset que troba el punt 
positiu dels mals moments. 

Conta’ns com és el teu procés creatiu. 
La majoria de les fotografies porten hores 
de treball darrere, sobretot, si són col·la-
boracions. Per a mi, preparar-la, resulta 
quasi més divertit que el fet de fer la foto 
en si. Pensar un concepte, dibuixar-lo... 
inclús de vegades, construir atrezzo! Pel 
que fa a les localitzacions, amb el temps 
una es fa un llistat mental de murs bonics. 
Algú hauria de convertir-ho en app!

En quin moment decidires compartir 
en Instagram el teu treball? M’agrada-
va la idea de mostrar les meues fotos als 
meus amics fora de Facebook. I Insta-
gram pareixia un lloc fantàstic, era visual, 
directe i, el millor de tot, era i és una font 
inesgotable de creativitat i nous referents. 

En què t’ha canviat la nombrosa quan-
titat de seguidors? M’he tornat molt més 
exigent amb la qualitat de les imatges i els 
textos, tindre un públic més ampli fa que 
vulgues donar una miqueta més cada dia. 
Professionalment m’ha obert moltes por-

tes, arribant a fer encàrrecs per a marques 
internacionals que han fet la volta al món, 
fora d’Instagram. 

A moltes voltes, Instagram és una pla-
taforma ràpida, fugaç, on tot pareix 
bonic i perfecte. Què diries? És cert que 
hi ha una tendència a vendre una vida 
perfecta, com passa als anuncis, però no 
tot es redueix a eixe tipus d’imatges. Ca-
dascú pot escollir quin contingut veure, 
els amants de la cuina tenen el seu lloc, els 
dissenyadors, els aventurers...

Com és la ciutat en la qual vius? Estic 
enamorada de València, de la seua llum, la 
seua gent, del comboi, de la mistela, dels 
seus paisatges, el seu accent. No puc fer 
una valoració objectiva. 

Com és la teua ciutat somiada? La meua 
ciutat somiada seria aquella en la que la 
bicicleta, d’una vegada per totes, li guanya-
ra terreny al cotxe. On no fera por pedale-
jar pel mig del carrer. I pareix que, a poc a 
poc, anem per bon camí.

Com veus Benimaclet? És un oasi que 
forma part de la ciutat. Manté les seues 
arrels, connecta amb l’horta, té un xicotet 
comerç especialitzat per a cada necessi-
tat... Jo, que vinc d’un poblet, ací em sent 
com a casa.

Parla’ns de la portada per a la revista. 
Vam acomiadar gener amb una imatge 
una mica estranya i desconcertant, neu a 
la ciutat. Daniel (@drcuerda) i jo ens vam 
quedar sense veure-la així que ens va pa-
réixer divertit anar a buscar-la. A la nostra 
manera, clar!

Entrevista per Manuel Pérez Bernat
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Aquest gener ha obert les portes un nou 
projecte al barri i pel barri. Es tracta 
d’un nou espai cooperatiu pensat pel 
desenvolupament de projectes d’edu-
cació basats en pràctiques artístiques. 
Una plataforma d’experimentació, re-
cerca i aprenentatge en comunitat des 
de perspectives pedagògiques lliures i 
crítiques.

Catxirulo Lab naix amb la voluntat d’es-
devenir un espai de referència al barri per 
a xiquetes i xiquets, famílies, comunitat 
docent, artistes, col·lectius socials, etc. 

Un espai on l’art es posa al servei de les 
persones i l’entorn. Un lloc per créixer 
amb seguretat i respecte, on tothom se 
senta lliure de triar i fer allò que li abelleix 
fer en un ambient de confiança. Un espai 
on es posa en joc la cooperació educati-
va entre els mateixos infants i els adults 
que els acompanyen. I també un node 
d’(auto)formació i recerca que promou 
l’intercanvi de coneixements, sabers i ex-
periències diverses.

El projecte està impulsat per Silvia 
González, artista i educadora membre 
del col·lectiu Planeando Truchas, i Lluc 
Mayol, activista cultural especialitzat en 
processos pedagògics amb una àmplia ex-
periència en el desenvolupament de pro-
jectes (Saladestar, La fanzinoteca, /Unzip 
Arts Visuals, L’Automàtica, etc.).

Per posar-se en marxa, Catxirulo Lab ha 
obert l’Espai taller d’infants amb tres 
propostes amb xiquetes i xiquets d’entre 
sis i dotze anys aproximadament:

El Taller lliure funciona amb una meto-
dologia educativa en què l’art és el mit-
jà per a una educació on els infants són 
totalment els protagonistes. Les xiquetes 
i xiquets viuen el taller a partir dels seus 
interessos, amb accés lliure (sempre amb 
cura) a diversos materials, eines i espais i 
amb l’acompanyament permanent de les 
talleristes que vetllen pel feliç desenvolu-
pament tant individual com col·lectiu. La 
finalitat principal és que gaudisquen de la 
pràctica artística i que aquesta s’incorpore 
a les seues vides com una eina potent de 
desenvolupament creatiu i conscient.

El Diari Menut de Benimaclet és un la-
boratori cooperatiu d’autoedició en què 
xiquetes i xiquets són responsables dels 

Catxirulo Lab
Espai d’educació en l’art

catxirulolab.org
facebook / catxirulolab 



continguts i la producció d’una publicació 
en paper (fanzine) dirigida al barri. El ta-
ller té com a finalitat donar la paraula als 
infants a partir d’un procés d’aprenentatge 
basat en l’elaboració de textos i imatges 
que seran creats, maquetats i reproduïts 
per ells mateixos. La idea és que la publi-
cació s’autofinance per mitjà de la venda i 
subscripcions i establisca una xarxa d’inter-
canvi amb altres publicacions d’infants.

I per últim, i com a proposta més acota-
da, la Gran falla de cartó, un taller tem-
poral que té com a objectiu construir una 
gran falla realitzada íntegrament per un 
grup de xiquetes i xiquets. La finalitat del 
taller és, per mitjà d’un projecte propo-
sat per Catxirulo Lab, establir un procés 
de treball col·lectiu en què cada infant hi 
participa en la mesura de les seues pos-
sibilitats, sumant les diverses aportacions 
particulars a un objectiu comú tant en 
l’àmbit creatiu com de producció.

Catxirulo Lab s’ha ubicat a la Escuela 
Meme, l’espai autogestionat del carrer 
del Poeta Ricard Sanmartí, que, com és 
sabut, és una vella alqueria recuperada, 
on fa més de tres anys hi conviuen diver-
ses propostes afins de caràcter educatiu, 
formatiu i cultural en un context interge-
neracional i interdisciplinari.

Desitgem que aquest nou espai arrele amb 
força al barri i que esdevinga una bona 
eina comunitària per la vida de totes.

Equip Catxirulo Lab

Catxirulo Lab
Carrer del Poeta Ricard Sanmartí, 17
De dilluns a dijous de 16:30 a 19:30h
hola@catxirulolab.org
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Natzaret, 40 anys de lluita
“Recuperem Ciutat, per un barri sense 
fronteres (1976-2016)”

lacosechaweb.com
larepartidora.org

Fa poc més d’un any vam conèixer a La 
Repartidora i ens van parlar d’un projec-
te de documental a Natzaret, eixe barri de 
València que a pesar d’haver estat reitera-
dament oblidat, maltractat i estigmatitzat, 
guarda un tresor meravellós, l’Associació 
de Veïnes i Veïns, un exemple de lluita con-
tinuada en el temps i de treball cooperatiu 
per llevar-se de damunt l’estigma d’un barri 
que per abandó l’han tingut marginat. 40 
anys de lluita veïnal per tal d’aconseguir 
unes condicions de vida més justes per tots 
i totes les habitants d’aquest barri.

I així va ser com no vam poder evitar 
involucrar-nos. Aquest documental com-
memora la memòria històrica del movi-
ment veïnal de Natzaret com una neces-
sitat urgent, fent conèixer la configuració 
dels moviments veïnals de base, de carrer 
i de barri, que es van iniciar als anys de 
transició a la democràcia. És una qüestió 
d’identitat, de justícia i de reconeixement 
social. Conèixer el seu paper històric per 
reclamar la seua importància en els mo-
ments actuals. Associacionisme, autoges-
tió, reivindicació, comunitat, solidaritat, 
compromís i dignitat. 

Aquesta lluita de l’Associació no ha estat 
fàcil, de fet, ens trobem amb un dels barris 
més castigats i abandonats de tota la ciu-
tat. La seua ubicació formant part dels 
anomenats “Poblats Marítims” en una 
ciutat que ha donat l’esquena a la mar, no 
ha fet més que dificultar aquesta voluntat 
de construir una vida més digna. 

Des dels anys 60, conseqüència de la ten-
sió existent amb l’afany d’ampliació del 
Port de València, fins a l’actualitat, Nat-
zaret ha vist perdre els trets identitaris de 
qualsevol barri pesquer i mariner, allò que 
tradicionalment els havia proporcionat els 
recursos materials de la seua existència: la 
seua platja i la seua horta. Posteriorment, 
com a conseqüència de l’activitat desme-
surada del Port i de la indústria associada 
(Arlesa, Moiresa, etc.), van perdre el dret 
bàsic a un aire net i unes aigües no con-
taminades.

Lluny de perdre la dignitat, l’Associació 
ha continuat la seua lluita i fins al dia de 



hui continuen sent un exemple de força 
i valentia. 

En tots aquests anys han patit el soterra-
ment de les vies ferres, la connexió amb 
el centre de la ciutat, l’aïllament per la 
Fórmula 1, etc. Però també han alçat amb 
les seues mans i la seua dignitat el barri 
que hui habiten: la il·luminació, els passos 
de vianants, el Centre de Salut, l’Escoleta 
Infantil, el Centre de Música i Dansa, el 
Centre de Serveis Socials, etc. Tot amb la 
lluita i l’esforç de tot un barri.

Recuperar la memòria històrica del mo-
viment veïnal de la ciutat de València és 
una necessitat que existeix. Per entendre 
el present cal conèixer el passat, per in-
cidir i transformar el present també cal 
saber que va passar abans que les nostres 
generacions arribaren a una ciutat que ja 
estava alçada gràcies a les reivindicacions 
i demandes de moltes persones anònimes 
organitzades que com, l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Natzaret, encara conti-
nuen 40 anys després.

Ara ens trobem en la fase d’edició del 
documental i esperem poder estrenar-ho 
a l’abril d’enguany. Un plaer i un apre-
nentatge poder realitzar-ho i conèixer la 
història de persones tan valuoses en la 
nostra ciutat.

Equip La Cosecha i La Repartidora

Un documental promogut per l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de Natzaret, i 
realitzat per La Cosecha Producción 
Audiovisual i La Repartidora
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Com descriuries la teua proposta? La 
paraula que em ve al cap és “necessitat”. 
Per a mi la música sempre ha sigut una 
cosa tan natural com respirar. Està sem-
pre amb mi i a més és la meua forma 
d’evadir-me, la meua salvació. El format 
cançó és a més un exorcisme ideal del que 
un porta dins, ja que comporta tant un 
aspecte líric com musical. El que no ix 
d’una banda ix per l’altra i voilà, de sobte 
el món es comprèn millor. Per descomp-
tat, l’experiència que obtinc quan col·la-
bore, tant en la creació de música com 
en la seua interpretació, amb els meus 
companys en Lülla (banda de la qual for-
me part des de fa anys) és absolutament 

alliberadora i satisfactòria. Però d’alguna 
forma, la necessitat de fer cançons per mi 
mateix sempre ha estat present. Abans ho 
feia amb una anterior banda, Uncle Son 
(banda que vaig formar fa anys al costat 
de Rebeca Ibáñez i David Campillos) i ara 
intente seguir eixa senda en la meua faceta 
de cantautor com a Frontera, amb l’afegit 
que ho faig en castellà en lloc de l’anglès.

Sent una persona amb tant ventall mu-
sical en la motxilla i trajectòria, quines 
influències té el teu actual projecte? Eixa 
pregunta sempre és extremadament difícil 
de contestar, sobretot per a algú que com 
jo, mai ha sabut romandre massa temps 
quiet davant d’un corrent o estil musical. 
Sóc tan curiós com sóc cul de mal seure i 
la veritat és que citar alguna cosa com a 
“central”, com una influència en la meua 
forma de compondre és quasi impossible. 
Tanmateix, això de començar a cantar en 
castellà sí que ha portat un aprofundi-
ment en la música en aquest idioma, la 
qual fins ara tenia un poc abandonada. 
Així, a influències que sempre han estat 
presents com ara Vainica Doble, Radio 
Futura, Corcobado, Brincos, Ángeles o 
Solera, he afegit unes altres que encara 
no havia descobert fins fa relativament 
poc com són Décima Víctima o Pedro 
Ruy-Blas (ambdues claus per a l’elabora-
ció de les cançons que conformen el meu 
pròxim disc), així com determinades coses 
de la terreta en les quals no havia aprofun-
dit massa com Doctor Divago, La Resis-
tencia, La Gran Esperanza Blanca i alguns 
de la nova fornada també, com Alberto 
Montero, Cuello o Lanuca.

Frontera
Límits que no han d’existir



Banda sonora per a
Sessió de DJ
Train in Vain, de The Clash 
Town Called Malice, The Jam
Arribar tard a una cita
What’s The Hurry?, Marianne Faithfull
Enamorar-se en un bar 
Bizarre Love Triangle, New Order
Reflexionar
Observatory Crest, Captain Beefheart
Abans d’una cita
I Wanna Be Your Boyfriend, Ramones
Morir en pau
Waterloo Sunset, The Kinks
Starless, King Crimson
Goodnight Ladies, Lou Reed

Pròxims concerts
Frontera
Dissabte 25 - 20h
Tulsa Café
C/ Juan Giner, 11

La paraula Frontera convida a ser de-
safiada o a respectar els límits? Sempre 
a ser desafiada per descomptat. Les fron-
teres no haurien d’existir. Enlloc, excep-
te per descomptat en la nostra imatgeria 
romàntica d’aquelles fantàstiques pel·lí-
cules de John Ford, Howard Hawks o 
Preston Sturges on els pistolers bandits la 
creuaven fugint de la llei i per tant, cer-
cant una vida més lliure, millor.

Què veurem en el teu concert del 25 
en Tulsa? No solc prodigar-me massa en 
directe (almenys, no tant com altres), per 
això m’agrada posar-me algun repte nou, 
si pot ser, en cada directe. En aquest Ape-
ritiver el que anem a fer és, a més de pre-
sentar algunes de les cançons del pròxim 
disc, un xicotet viatge per la història del 
pop espanyol en forma de revisions d’al-
gunes cançons que hi han -al fil de l’ante-
rior pregunta- suposat una influència en 
la gestació del disc. Probablement cauen 
coses de Golpes Bajos, La Resistencia, 
Corcobado, Carlos Berlanga, Los Ange-
les, Radio Futura... veurem. 

I amb quin format? Ho farem amb ban-
da, per descomptat. En el format tendent 
a l’acústic que requereix el Tulsa, però se-
rem “Frontera i a més”, és a dir: veu, gui-
tarra, baix i bateria. I a més, segurament 
tindrem alguns col·laboradors sorpresa 
per a l’ocasió. Fins ací puc llegir, com diria 
Mayra Gómez Kemp.

Què portes entre mans? Potser massa co-
ses. Conciliar la vida familiar amb la mú-
sica és difícil, però tinc la sort de comptar 
amb dues xiques a casa que m’entenen a 

la perfecció i m’ho fan tot senzill. Així que 
a més de Frontera, seguisc assajant amb 
Lülla i espere gravar i tocar en directe amb 
ells en algun moment. Al marge d’això, 
per descomptat alguna cosa que m’omple 
moltíssim és la meua faceta de col·labora-
dor en la web musical Alquimia Sonora. 
Jo sempre vaig voler ser periodista, però 
per atzars de la vida no vaig poder cursar 
estudis en aquesta línia i el fet de poder 
escriure ara del que m’agrada ho considere 
un gran privilegi, que a més em reporta 
grans satisfaccions. I clar, també sóc melò-
man empedreït i DJ.

Entrevista per Antonio J. Iglesias
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La cooperativa d’habitatges Benlliure, 
format per dos edificis amb 40 i 39 habi-
tatges, van ser construïts de 1978 a 1980, 
per CSPT Arquitectes.

Van ser gestionats pel sistema de coo-
perativa. La premissa bàsica va ser do-
tar-los d’espais comuns per als usuaris, 
individualitzant els models d’habitatge. 
Mitjançant un procés interactiu de gestió 
entre arquitectes i cooperativistes es va 
desenvolupar un model social i alternatiu 
per a l’època. Experiències semblants s’es-
taven desenvolupant en el centre i nord 
d’Europa, i inclús a Espanya, amb actua-
cions com les del Walden 7 de Ricardo 
Bofill a Barcelona.

S’aconsegueix oferir un gran nombre 
d’habitatges de diferents grandàries i dis-
tribucions, amb la intenció d’arribar a 
respondre d’una manera més directe a les 
variades necessitats dels usuaris, els que, a 
més, aconsegueixen individualitzar la sen-
sació de pertinença a l’edifici. Mitjançant 
una sèrie de corredors i circulacions que 
van passant de l’espai interior a l’exterior, 
s’accedeix a tots els habitatges quasi de 
manera particularitzada. Espais comuns, 
amb piscina i sales de reunions, doten a 
l’edifici d’un caràcter comunitari i social.

El joc de materials i formes de la façana 
expressen la idea de varietat de tipus i 
grandàries dels habitatges. Cadascú d’ells 
respon a l’exterior amb diferents buits, 
balcons, terrasses, miradors i materials, 
dins d’un joc coherent i variat, generant 
un atractiu joc de massissos, llums i om-
bres. Es van situar comerços i oficines en 
una planta intermèdia, acostant al vianant 
als espais interiors més públics. De l’or-
denació original que plantejava un volum 
més compacte, es va passar a dos edificis 
més complexos, lluitant contra la norma 
establida, buscant millorar la integració 
en l’espai i entre els seus usuaris.

Estem davant d’un dels últims exemples 
d’arquitectura residencial que juga amb la 
llum i l’espai comú, amb el mim en els 
detalls i l’atenció amb què s’han tractat 
les circulacions comunes. Una visita al 
mateix descobreix una altra manera de fer 
arquitectura. 

Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
Foto: Manuel Cerdá Peréz

Cooperativa Benlliure

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com

Podreu trobar aquest lloc a
C/ Real de Gandia 1 i 3
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Albert Sebastià i Isach, 37 anys
Cambrer

Com diu Pepe Gonzàlez: 
“Les persones que copien frases mereixen ser cremades a la plaça”

 BENIMACLET CONTA
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facebook / bullangateatro
bullanga.net

de curs. Una d’aquestes reunions que hem 
viscut tots, siga com docents, com tutors 
o com alumnes, en la que podran riure, 
ballar, menjar, i també tractar els temes 
que venen presentant els personatges. 

Com va sorgir la idea? Bé, amb aques-
ta pregunta ja he de desvelar un poc el 
tema que no volia. En primer lloc, a la 
companyia volíem tornar a participar en 
el festival Russafa Escènica, el qual tenia 
com a tema la passada edició “Pors”. Ens 
vàrem plantejar dues propostes però va 
succeir un esdeveniment que va fer que 
ens decantarem per aquesta història. Unes 
setmanes abans del tancament de la con-
vocatòria del festival, un company mestre, 
amb qui havia fet un postgrau de teatre 
i educació, va donar la notícia als seus 
amics que, després de dos anys de lluita 
judicial, havia d’entrar a la presó pel que, 
per a ell, és un joc de xiquetes molt mal 
entés pels seus pares i molt mal gestionat 
pels òrgans educatius. Clar, amb aquest 
cas, com no voler parlar d’ell? 

Què planteja Joc de xiquetes? Tu com a 
pare, mare, familiar o tutor d’un xiquet, 
com tractaries les situacions delicades? 
Plantegem com la nostra societat es co-
munica actualment, sense resoldre les 
coses cara a cara. Com la por pot apo-
derar-se de nosaltres i pot fer que no ens 
comportem d’una manera lògica. I per 
descomptat, com passem per damunt te-
mes que succeeixen constantment i que 
encara no sabem com resoldre. Tot per 
por i per no saber comunicar-nos. 

A on es pretén portar a l’espectador 
en aquesta obra? A la reflexió. Primer al 
nostre terreny, però l’important és que es 

  BENIMACLET ACTUA

De què tracta l’obra? Joc de xiquetes és un 
joc (com no podia ser d’altra manera) en 
el qual es poden veure els diferents com-
portaments de la societat quan existeix 
una manca de comunicació. En aquest 
cas, ens trobem d’una banda als professors 
d’una escola infantil i d’altra, als pares i fa-
miliars dels alumnes d’aquesta escola. No 
m’agradaria dir quin és el tema en concret 
que tracten els personatges, el tema que 
ha esdevingut per la falta de comunicació 
que comentava. Però sí que puc dir que 
l’espectador que vinga assumirà un rol 
d’aquest joc, siga un professor o familiar, i 
podrà viure una reunió escolar de principi 

Joc de xiquetes
Entrevista a Adrian Novella
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No et perdes!
Jocs de xiquetes
Del 23 al 26 de febrer - 20:30 
Teatro Círculo
96 392 20 33

plantege com faria ell les coses. Què pensa 
del que ha vist i quins són els culpables 
(si n’hi ha). Nosaltres no volem donar res-
postes. Ací no hi ha dolents ni herois, ni 
soltem la moraleja al final de l’obra. Vo-
lem que visca una situació que pot passar, 
i passa, que se’n vaja amb les qüestions a 
casa o al bar i que se les conteste ell, si vol.
I pel que fa a portar-ho al nostre terreny, 
bé, és teatre inclusiu. Volem que l’espec-
tador se senta part de l’obra. Això sí, per 
aquells que tinguen objeccions, teatre in-
clusiu no vol dir participatiu. Pareix però 
no és. L’obra és teatre de text, com he dit 
abans, està molt mesurada, i no dóna peu 
al fet que l’espectador invente ni siga el 
protagonista. Simplement, es tracta de 
formar part d’una reunió sabent que és 
teatre i que hi ha uns actors entre ells que 
s’encarregaran de fer un espectacle al seu 
voltant. No és gens incòmode. 

Com serà l’escenografia al Teatro Cír-
culo? Es convertirà en una escola infan-
til durant la nostra estança. És el bo que 
té una sala com aquesta. Hall, passadís i 
espai escènic passaran a tindre la decora-
ció d’una escola. Intentarem donar molta 
llum i color a la càmera negra, omplint-la 
de dibuixos, amb les cadiretes i les tau-
letes de colors, i també canviant el color 
del terra, perquè el públic se senta com si 
estiguera realment en una escola. 

Quin paper té el teatre a la nostra so-
cietat? Crec que hi ha molts tipus de tea-
tre. Tots vàlids. Però crec que el teatre no 
pot ser solament entreteniment. Això ja 
ho fa la televisió i el cinema, i no podem 
competir amb ells. El teatre ha d’omplir 
la mancança cultural que presenta cada 
vegada més a la televisió. Ha de donar la 

informació crítica i, sobretot, constructi-
va que està desapareixent dels mitjans de 
comunicació. Ha de ser el lloc de reunió 
i d’intercanvi que necessita una societat 
cada vegada més individualista. Ha d’en-
tretenir, per descomptat, i emocionar, amb 
un somriure o amb una llàgrima. Perquè 
el teatre sí que és “la vida en directo” i “el 
estudio sociológico” que ens venen a la tele. 
És una radiografia de la nostra societat que 
podem observar i extreure d’ella una re-
flexió. Una reflexió que pot comportar un 
canvi. Si no pensara d’aquesta manera, el 
nom Bullanga no tindria sentit. El proble-
ma és que la crítica constructiva no ven, o 
no interessa vendre-la, i a vegades et trobes 
fent coses que no són el que t’agradaria fer. 
Com en tota professió. 

Heu rebut crítiques del sector docent? 
Aquest sector és un dels que té molt a dir 
quan acaba la funció. El primer que et 
diuen, igual que els espectadors que són 
pares, és que representem bastant bé les 
reunions escolars. I molts et diuen que 
han viscut una situació similar al seu cen-
tre o a algun altre que coneix. Aleshores, 
t’adones que és un tema comú. Cosa que 
fa que et reafirmes més en què vols contar 
aquesta història. Hem rebut felicitacions, 
hem vist debats entre professors a la porta 
de l’espai, i creiem que hem rebut el su-
port de moltes persones relacionades amb 
el món educatiu.

Entrevista per Julia Reoyo



FENT BARRI

El Prima Fest, és un espai feminista d’au-
toedició en el que trobar-nos i donar visi-
bilitat al treball d’un col·lectiu d’artistes, 
que és minyonejat, marginat i silenciat, 
tant als circuits artístics tradicionals, com 
als alternatius. És per aquesta raó que 
pensem necessari portar endavant aquesta 
iniciativa, per trencar amb les dinàmiques 
de desplaçament a un segon lloc, en les 
que ens vegem immerses a la nostra quo-
tidianitat professional i empoderar-nos.

La història de l’art està contada des d’un 
punt de vista masculí, als museus el tre-
ball de les dones sol ser una anècdota i 

a les exposicions la presència femenina 
no arriba mai a quallar o sol ser nul·la. 
Actualment són pocs els canvis que s’han 
anat donant a aquest respecte. Per això 
creguem necessari portar endavant i or-
ganitzar una iniciativa com aquesta, en 
la que posar de manifest les nostres bases 
i donar a conéixer les nostres propostes.

Entenem que en tractar-se d’una inicia-
tiva feminista, en el que el principal ob-
jectiu és posar de manifest el treball de 
totes aquestes artistes arreu del territori, 
no pot ser mixta pel que fa a participació. 
Per descomptat, podrà assistir qualsevol 
persona i enriquir-se d’ell, donat que 
l’entrada està oberta a totes i tots.

Com va dir la feminista francesa Simo-
ne de Beauvoir: “Dona no es neix, s’arri-
ba a ser-ho”. Nosaltres no hem triat ser 
dones, però la lastra masclista d’aquesta 
societat patriarcal ens ha socialitzat com 
a tals. Per això creguem que és impor-
tant trobar-nos, empoderar-nos entre 
nosaltres, compartir experiències i poder 
crear vincles. L’acollida i el suport que 
hem rebut per part de les artistes que de 
seguida s’han animat a participar en el 
festival, fent-nos arribar els seus treballs 
i donant-nos ànims per continuar avant, 
ens fa entendre que hui en dia, iniciatives 
com aquesta són molt necessàries.

Prima Fest compta amb una àmplia 
programació i participació on podreu 
trobar presentacions de fanzines, estands 
d’autoeditores, fotògrafes, il·lustradores, 
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No Te Metas Con Mi 
Prima Fest
Festival Feminista d’Autoedició 



No et perdes 
No Te Metas Con Mi Prima Fest
Dissabte 11 de febrer - 12h
La Tapadera
C/ Salvador Almenar, 4, baix 1
facebook / latapaderaespacio

música en directe, poesia, una tatuadora 
mostrant el seu treball en directe, menjar 
vegà i moltes cosines amb ganes de com-
partir i passar-ho molt bé.

Us esperem a totes el dissabte 11 de fe-
brer a partir de les 17 hores a l’espai La 
Tapadera (Carrer Salvador Almenar, 
4), per a gaudir d’una jornada plena 
d’art, activisme i diversió. Us convidem 
a acostar-vos i conéixer de primera mà 
els treballs d’aquestes artistes que s’han 
desplaçat fi ns a València des de tot el te-
rritori, per a mostrar els seus magnífi cs 
treballs.

Equip Prima Fest

Més informació 
i actualitzacions 

Per què el Prima Fest?
1 L’àmbit artístic no es troba fora del 
llast d’aquesta societat patriarcal. 
2 La història de l’art està contada en 
masculí. 
3 Som una anècdota als museus i ex-
posicions.
4 Volem trencar amb aquestes dinàmi-
ques de desplaçament a un segon lloc.  
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Dificultat Fàcil
Temps 30 minuts
Nombre de comensals 8

És un clàssic de la cuina Napolitana. Un 
plat d’origen humil que antigament va 
treure de la fam a generacions senceres. La 
recepta tradicional és del segle XVII i es 

Pasta i creïlla
La Bufala

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

Ingredients
2 quilos de creïlles
2 carlotes
1 branca d’api
1 ceba
1 dent d’all amb pell
500 grams de pasta mixta o pasta curta
150 grams de formatge parmesà
Salsa de tomaca
Pa ratllat

va difondre primer pel Regne de Nàpols i 
més tard per la zona perifèrica de la ciutat. 
Quan les creïlles i les tomaques es van tor-
nar ingredients preferits per les mestresses 
de casa i els estrats socials més pobres, es 
van començar a elaborar plats molt sen-
zills al mateix temps que molt substancio-
sos per fer front a la misèria.

Per fer pasta i creïlla s’usava la corfa del 
formatge parmesà i els sobrants de la pasta 
a granel per tal d’aprofitar totes les restes 
d’aliments. Avui les variants són moltes. 
Alguns fan pasta i creïlla blanca, és a dir, 
sense tomaca. Uns altres li afegeixen pro-
vola i carlotes. En La Bufala, a més de fer 
la recepta tradicional, també fem pasta i 
creïlla al forn amb provola i pa ratllat.

Procediment
Pas 1 Tallar les verdures en quadradets.
Pas 2 Saltar l’all, la ceba, l’api i les car-
lotes. Una vegada daurades, agregar les 
creïlles i salpebrar. Baixar la flama. 
Pas 3 Afegir 1 litre d’aigua o brou i la salsa 
de tomaca. Posar un trosset de formatge 
parmesà i esperar que s’estove la creïlla. 
Posar la pasta i esperar que estiga llesta.
Pas 4 Retirar del foc.
Pas 5 Posar en una safata per al forn, 
afegir trossets de formatge i pa ratllat per 
damunt. Fornejar a 180 graus durant 15 
minuts. Bon profit!

Equip La Bufala
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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Entre les matèries tractades en el meu 
camp professional -el desenvolupament 
local-, en el de la investigació social i 
també en el de l’acció política, han estat 
poques les certeses que m’han ajudat a 
créixer. Una d’elles és que el desenvolu-
pament d’una comunitat, per a ser-ho -i 
no sols per a dir-s’ho-, ha de construir-se 
entorn de dos eixos: en primer lloc ha de 
partir d’allò amb què es compta en el terri-
tori: dels recursos materials, de les per-
sones, de la cultura local i les idees que 
emanen del conjunt... En segon lloc, que 
ha de dirigir-se al punt o als punts defi-
nits pels actors del mateix territori. Com 

a actors em referisc al conjunt d’agents 
capaços d’intervenir en la realitat social 
del territori, d’efectuar canvis en el plà-
nol material, però sobretot en el plànol 
ideològic: Agents, en fi, mobilitzadors.

Analitzant el punt de partida i els objec-
tius o metes del desenvolupament tal com 
ho he fet abans, tampoc no podem ser tan 
innocents de pensar que tots els «nostres» 
recursos són vàlids, útils o bonics perquè 
d’aquesta forma invalidaríem els camins, 
les orientacions, que comporten tria i se-
lecció. No tot val per igual, i els recursos 
són vàlids -són recursos- d’acord amb les 
metes i els objectius marcats. Per tant la 
qüestió se centra en els objectius, que si bé 
estan condicionats pels recursos, són els 
que han de configurar el marc de l’acció.

Centrats, per fi, en els actors, es plantegen 
un seguit de reptes i de discussions, que 
són la clau de tota política de desenvo-
lupament i també de participació: Qui o 
què són els actors?, tots van en la mateixa 
direcció?, tots els actors tenen la mateixa 
importància?

En aquest punt la qüestió es torna polí-
tica, efectivament. Quina és la definició 
de desenvolupament que fem servir?... Per 
a mi està clar, no es tracta ni de ser més 
guapos, ni de ser més guais, ni més diver-
tits, ni d’estar a l’última, ni que hi haja 
més economia del coneixement, de ser 
més smarty, ni cap punyeta pareguda. No 
cal que explique que venerar la bellesa és 
escollir -definir i construir- entre la lletjor, 
i amb tota la resta passa igual.

Un model de 
desenvolupament local
Xavier Ginés



Desenvolupament és viure, és anar fent 
sense que ens amarguen, és estar orgu-
llós del que som, i ser conscient i crític 
amb tot i també amb nosaltres. I treballar 
per eliminar els obstacles que ens fan la 
vida més difícil cada dia. I de tries en fem 
cada dia, sí, però amb una estratègia no 
excloent sinó inclusiva. Un exemple. A les 
bones fires que s’organitzen a alguns dels 
nostres pobles la política sol ser la d’im-
pulsar els comerços locals a participar-hi, 
de convidar les entitats a mostrar el seu 
treball i d’oferir els artistes locals, per 
posar tres exemples, espais per mostrar la 
seua obra. I a tots ells se’ls argumenta que 
la presència d’expositors foranis atraurà 
públic i servirà per a fer relacions que els 
seran molts útils amb altres persones de 
les quals podran aprendre.

Això és desenvolupament, mostrar, amb 
orgull, el que som i aprendre dels que sa-
ben. Ni ser més, ni millors, ni més grans, 
ni més llestos. Senzillament ser, viure 
sense que se’ns acovardisca, sense que 
se’ns robe, anar fent, anar aprenent, anar 
creixent com a persones, com a colla o com 
a comunitat... Per tant, aquells col·lectius 
locals, grups informals i persones que de-
fensen eixa perspectiva, són els actors que 
per a mi han de definir els objectius de les 
polítiques de desenvolupament de la co-
munitat. No estan sols, hi ha d’altres que 
impulsen altre model, l’oposat. Són altres, 
no nosaltres. 

Ens veurem al carrer.  

Xavier Ginés
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Aprendrem com podem marcar per sem-
pre un tros de metall usant materials que 
tenim a casa. Una vegada ho proves, no 
podràs deixar de fer-ho!

La barreja de vinagre i sal, junt amb el 
corrent elèctric actuen com a corrosiu i 
es mengen una capa del metall. S’ha d’aï-
llar la zona que no volem que es grave. El 
temps farà que el gravat quede més fort 
o més suau.

Passos a seguir
1 Agafem la peça de metall i posem cin-
ta adhesiva. Endavant, retallarem la zona 
amb el dibuix o la forma que volem gravar.
2 Busquem un carregador que no usem 
i mirem el seu voltatge “V” i intensitat 
“A”. Els valors que necessitem estan entre 
3-6V i 2-3A. No agafeu cap carregador 
que tinga més dels valors indicats. 
3 Tallem el connector, separem els dos ca-
bles que van per dins i els pelem. Eviteu 
fermament que es toquen els dos cables. 
4 En un cantó de la peça, llevarem un tros-
set de cinta per tal de connectar un cable 
(el negatiu, de color negre). Així aconse-
guirem que el corrent circule pel metall i 
que el líquid s’active i actue com a corrosiu.
5 Saturem el vinagre amb sal, fins que no 
es dissolga més. 
6 Mullem el cotó enganxat al cable posi-
tiu (roig) i l’apliquem a la part descoberta. 
Si ix espuma, serà bon senyal, el procés 
estarà funcionant. Fes proves amb dife-
rents temps. Depenent del material anirà 
més de pressa o més lent. Paciència i al 
final hauràs electrogravat el metall! 

Equip Laboratorio de Fabricación

Electrogravat
Personalitza metall amb vinagre, sal i un 
carregador

4

3

2

1
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5

6

Necessitarem
- Vinagre
- Sal
- Carregador de mòbil 
5 o 6 volts i 2 o 3 ampers
- Cotó
- Pinces (millor si són metàl·liques)
- Tros de metall per a gravar
- Tisores i cúter
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facebook / lapentolavalencia
lapentolavalencia.es

Diu una antiga llegenda romana que Vul-
cà, déu del foc, en una baralla amb Ceres, 
deessa de l’agricultura i les collites,  es va 
enfurismar tant que va arrancar tots els 
grans de blat de la terra i els va aixafar. 
Va introduir la farina que va obtenir per 
la boca del Vesuvi, que entre les seues fla-
mes i vapors es va convertir en un plat de 
pasta i se’l va menjar.

És curiós com un plat que parteix d’ele-
ments tan bàsics pot estar envoltat de 

tanta història i romanticisme. La pasta, 
un dels majors símbols de la cultura ita-
liana, ha sobrepassat definitivament les 
seues fronteres. Al cim del món de la pas-
ta es troba la pasta fresca, pasta feta en el 
moment, amb una textura més suau que 
la seca i un sabor més intens.

De la mateixa manera que l’any passat, 
tornem amb els nostres tallers de pasta 
fresca on realitzem la massa i treballem 
les diferents tipologies. Com a novetat 
enguany realitzarem un taller especial de 
pizza i focaccia. En el primer taller ens 
centrarem en la pasta llisa, on comença-
rem amb la teoria bàsica i a continuació 
treballarem els diferents tipus de pasta, 
tant pasta curta com la pasta llarga. En 
aquest taller també experimentarem amb 
la pasta de colors. El segon taller trac-
tarà sobre pasta farcida, parlarem dels 
diferents tipus de farciments a utilitzar i 
quins trucs ens ajuden perquè ens quede 
perfecta. En l’últim taller ens traslladem 
al món de la pizza, elaborarem la mas-
sa i la treballarem per a aconseguir una 
autèntica massa de pizza italiana. També 
elaborarem i treballarem la massa per a 
fer focaccies.

Pasta per a vegans
No tota la pasta que mengem està feta 
amb la mateixa massa: n’hi ha amb ou o 
sense. En general, la pasta curta està feta 
sense ou. Aquest és un aspecte que no es 
coneix i és important per a aquells que 
vulguen portar una dieta 100% vegana. 
Si algú està especialment interessat en 

Tallers de pasta fresca
La Pentola



La Pentola
C/ Vicente Barrera Cambra s/n
Dm-Dv 8:00-0:00h Ds-Dg 10:00-1:00
96 327 68 06
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Preu
45 € per taller
120 € pack de tres tallers
Disponible en targeta regal

Dades
Taller 1 Pasta fresca llisa - 7 febrer
Taller 2 Pasta fresca farcida - 21 febrer
Taller 3 Pizza i focaccia - 7 març

aquest tipus de dieta i ens ho comunica 
aprofundirem en aquest tema en el pri-
mer taller.

Els tallers estan pensats per a passar 
una estona agradable en el nostre local, 
reservat exclusivament per al taller, om-
plint-nos les mans de farina i aprenent de 
la tradició. Cada taller durarà uns 90 mi-
nuts i es donarà tot el material necessari. 
Per a treballar amb comoditat hi haurà 
un màxim de quatre persones per taller. 
Es necessita inscripció prèvia per a poder 
tenir tot el material preparat.

Així que si estàs disposat a convertir-te 
en tot un pastaio, posa’t en contacte amb 
nosaltres en lapentola@lapentolavalencia.es 
Aquest és el moment!

Equip La Pentola
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8:30 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 39€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:00 Club de tejedores Entre agujas y Ganchillos 25€/mes
11:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 15/mes
11:00 Taller de dibujo y pintura, Marcos 605937573 Talk! 35€
11:30 Mindfulness Spirit Benimaclet 35€
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
12:00 "Clases De Danza Del Vientre"Nivel 1. 665135572 Fusionart 20/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
17:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 33€/mes
17:00 Racons d'art per a infants. “Catxirulo Lab” (de 4 a 12 anys) escuela meme 35
17.00 Creative teens: Taller plástica para niños en inglés Talk! 35€
17:15 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 Teatro musical infantil La Pina submarina 20€/mes
17:30 Yoga Peques Asociación Samadhi
17:30 Pre-Danza Rocío Giner 29€/mes
17:30 Flamenco iniciación Rocío Giner 29€/mes
17:30 Mindfulness Spirit Benimaclet 35€
17:30 Club de tejedores Entre agujas y Ganchillos 25€/mes
18:00 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20/mes
18:00 Creative Kids: Taller plástica para niños en inglés Talk! 35€
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) escuela meme 35
18:30 Music Together en familia (de 0 a 4 años) La Pina submarina
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:30 Danza Clásica Infantil Rocío Giner 29€/mes
18:30 Flamenco Iniciación I Rocío Giner 29€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal (628918477) escuela meme 25
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 1 + Info: 696 810 012 Fusionart 20/mes
19:30 Tai Chi Asociación Samadhi
19:30 Sevillanas Medio Rocío Giner 29€/mes
19:30 Ritmos latinos Rocío Giner 29€/mes
20:15 Teatro de improvisación La Pina submarina 40€ més
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi

Dilluns
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20:30 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
20:30 Pilates Rocío Giner 29€/mes
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
21:00 "Taller de Teatro…"(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 30/mes
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo
22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

9:00 Pilates express Spirit Benimaclet A consultar
9:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
10:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25/mes
10:00 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
10:00 Pilates terapéutico Spirit Benimaclet A consultar
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25/mes
11:00 Pilates Asociación Samadhi
11:00 clase de español para extranjeros, Marcos 605937573 Talk! 35€
11:00 Sevillanas Medio Rocío Giner 29€/mes
11:00 Danza Contact La Pina submarina 25€/més
11:30 Pilates express Spirit Benimaclet A consultar
11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
12:00 "Clases De Guitarra” +Info: 631891248 (Javier) Fusionart 20/mes
12:15 Yoga dinámico Asociación Samadhi
16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:00 Grup d'Ajuda Mútua de Persones en Dol Avati 10€/mes
17:00 Grup d'Ajuda Mútua Stop-Bullying-Famílies Avati 10€/mes
17:15 "Teatro/Improvisación P/Peques" 652230585 Elba Fusionart 15/mes
17:30 Pilates Asociación Samadhi
17:30 Urban Dance Infantil Rocío Giner 29€/mes
17:30 Yoga Rocío Giner 29€/mes
17:30 Danza Contemporánea Spirit Benimaclet 35€
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
18:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 13/mes
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) escuela meme 35
18:30 danza Tribal clásica (ATS) II La Pina submarina 30€/més
18:30 Urban Dance (adolescentes y adultos) Rocío Giner 29€/mes
19:00 Relaxació, Respiració i Meditació Avati 15€/mes

Dimarts
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19:00 Yoga dinámico Asociación Samadhi
19:00 Build your English: Taller de manualidades adultos Talk! 5€
19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012 Fusionart 20/mes
19:30 Lindy hop y swing La Pina submarina 30€/25€ més
19:30 Sevillanas Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:30 Flamenco iniciación-medio Rocío Giner 29€/mes
20:15 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
20:30 Forró (633 652647) escuela meme 20
20:30 Sevillanas Medio .Fiesta por sevillanas Rocío Giner 29€/mes
20:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/A +Info: 697800774 Fusionart 30/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
8:30 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 39€/mes
8:45 Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó 43€/mes
9:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 Yoga mamás y bebés Asociación Samadhi
10:00 danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/mes
11:00 "Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 (Yolanda) Fusionart 15/mes
11:30 Baby space (8 meses/3 años) La Pina submarina 35€/mes
11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
12:00 "Clases De Técnica Vocal" +Info: Leya 658538278 Fusionart 20/mes
12:00 Yoga embarazadas Asociación Samadhi
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
17:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 33€/mes
17:00 Racons d'art per a infants. “Catxirulo Lab” (de 4 a 12 anys) escuela meme 35
17:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 "Tango Argentino" + Info: 673 702 880 (Maia) Fusionart 20/mes
17:30 Flamenco y sevillanas infantil Rocío Giner 29€/mes
17:30 Taller de Improvisación Teatral Spirit Benimaclet 35€
17:45 Guitarra iniciación Rocío Giner 29€/mes
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) escuela meme 35

Dimecres
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18:00 Yoga La Pina submarina 15€/mes
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:30 "Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658 Fusionart 20/mes
18:30 Danza Oriental Asociación Samadhi
18:30 Flamenco Iniciación I Rocío Giner 29€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal (628918477) escuela meme 25
19:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
19:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
19:00 Danza Oriental Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:30 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20/mes
19.30 Aprende inglés  actuando Gabriela (653310591) Talk! 35€
19:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:00 Flamenco La Pina submarina 30€/més
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
20:30 Flamenco Iniciación II Rocío Giner 29€/mes
20:30 Pilates Rocío Giner 29€/mes
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/B +Info: 697800774 Fusionart 30/mes
21.00 Tandem musical: intercambio de música y idiomas Talk!

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
9:00 Pilates express Spirit Benimaclet A consultar
9:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
10:00 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
10:00 Grup d'Ajuda Mútua Roda de Dones Avati 10€/mes
10:00 Grup d'Ajuda Mútua de Prevenció en Crisis Avati 10€/mes
10:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25/mes
10:00 Pilates terapéutico Spirit Benimaclet A consultar
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
10:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25/mes
11:00 Pilates Asociación Samadhi
11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -

Dijous
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11:30 Pilates express Spirit Benimaclet A consultar
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 Relaxació, Respiració i Meditació Avati 15€/mes
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
12:00 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503 Fusionart 20/mes
12:00 Método Feldenkrais Spirit Benimaclet 35€
12:15 Yoga dinámico Asociación Samadhi
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras 30€/mes
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:00 Creative Teens Taller plástica para adolocentes Talk! 35€
17:00 Taller de dibujo y pintura Marcos 605937573 Talk! 35€
17:15 "Taller de Dibujo y Pintura" Niñ@s +Info: 637 611 406 Fusionart 15/mes
17:30 Yoga para niños Centre Mompó 26€/mes
17:30 Pilates Asociación Samadhi
17:30 Guitarra Flamenca Rocío Giner 29€/mes
17:30 Danza Contemporánea Spirit Benimaclet 35€
17:30 Acondicionamiento físico (bailarines) Spirit Benimaclet 35€
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
18:00 Urban Dance Infantil Rocío Giner 29€/mes
18:00 Esparto escuela meme
18:00 Tejido y telar (640806927) escuela meme 25
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) escuela meme 35
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:30 Danza Contemporánea La Pina submarina 20€/més
18:30 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503 Fusionart 20/mes
18:30 Guitarra Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:00 Kundalini yoga Centre Mompó 43€/mes
19:00 Yoga dinámico Asociación Samadhi
19:00 Ritmos latinos Rocío Giner 29€/mes
19:30 Sevillanas La Pina submarina 25€/més
19:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 Flamenco iniciación-medio Rocío Giner 29€/mes
20:00 Danza Oriental Iniciación I Rocío Giner 37€/mes
20:15 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/més
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
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20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
20:30 Flamenco medio Rocío Giner 29€/mes
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Entrena/Juega/Observa) Fusionart 

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme    
8:45 Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó 43€/mes
9:25:00 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:00 Pilates Asociación Samadhi
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:00 Pilates Centre Mompó 27€/mes
17:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
17:00 Creative Kids Taller plastica para niños en inglés     Talk! 35€
17:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
17:15 Pilates para embarazadas Centre Mompó 29€/mes
17:30 Urban Dance Infantil Rocío Giner 29€/mes
17:30 Bollywood Rocío Giner 29€/mes
18:00 Escritura creativa escuela meme 15
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) escuela meme 35
18:30 danza Tribal clásica (ATS) Iniciación La Pina submarina 30€/més
18:30 Meditación y yoga tibetano Asociación Samadhi
18:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
18:30 Urban Dance (adolescentes y adultos) Rocío Giner 29€/mes
19:30 Danza Tribal vintage sexy Style La Pina submarina 25€/mes
19:30 Flamenco Iniciación Rocío Giner 29€/mes
19:30 Contemporáneo Rocío Giner 37€/mes
20:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
20:30 Sevillanas Iniciación Rocío Giner 29€/mes
20:30 Sevillanas Medio. Fiesta por sevillanas Rocío Giner 29€/mes

8:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
9:50 Yoga La Pina submarina 15€/mes
10:00 curso intensivo de sevillanas Rocío Giner 
10:30 Grabado y Estampación (627732645) escuela meme 40
11:00 Swing en familia (Vente a bailar con tus peques) Satchmo
11:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) La Pina submarina 25€/mes
11:00 Taller de Teatro Infantil Spirit Benimaclet 40€
12:30 Aperitivo Swing en La Pentola Satchmo

Divendres

Dissabte
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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

Benimaclet
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34   AGENDA

exposició
gastronomia
música/dansa
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xiquetes i xiquets
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cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

Exposición fotografías Alice Ventin "Benimaclet" Itamora
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Presentación libro 77 mensajes de la felicidads de Ana Bakotic Kaf Café -
20:00 Todas las pizzas 5€ La Bufala 5€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub London -
20:00 Exposición de pintura. "Al Compás" de Lidia Guerrero Tallafocs
20:30 PinXatet: Pintxo i Xatet Tallafocs 2€
21:00 Degustación: Napolitana (reservar!) Tulsa 3€
21:30 Ernesto Urra y Yoel González con Música de Cuba Tallafocs
22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:30 Otros puntos más allá del Bobo (mat. no inc.) Entre agujas y ganchillos 12€
19:00 Exposición de macetas pintadas a mano por Germinal La Bufala
20:00 Cinema en valencià: "Peset, un home bo" CIM
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Entrena/Juega/Observa)... Fusionart
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

13:30 Menú especial sin gluten La Bufala -
20:30 FXXXK REVOLUTION Teatro Círculo 4-8-10€
21:30 “En Clave De Clot” (Fusión música clásica + Flamenca)... Fusionart
23:30 DJ & Proyecciones (Fusión música clásica). Fusionart

10:00 Formación en Terapia de Sonido - Modulo 1 Samadhi 150-170 

Dimecres 1

Dijous 2

Divendres 3

Dissabte 4



Dissabte 6

Diumenge 7

Dilluns 8

Dimarts 9

10:00 Inicio de la formación de reflexología podal en fines de semana Centre Mompó 590€
11:00 ¡Fiesta 1º Aniversario! musica, actividades y comida popular Lab. de Fabricación
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
13:30 Pasta fresca La Bufala -
18:00 Projecció del documental Brisa i degustació menjar vegà. La Tapadera
19:00 Presentació literària: "Una Novel.la coral" CIM
19:00 El monólogo del Me_mes Escuela Meme 2€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -
20:00 Aperitiver: El Ser Humano Tulsa 5€  
20:30 FXXXK REVOLUTION Teatro Círculo 4-8-10€
21:00 “Noche Argentina” (Especial homenaje a Horacio Guarany)..Fusionart
21:30 Música en frances, piano, contrabajo y voz Kaf Café -
21:30 Julio Delgado (Folklore y Tango Argentino) + Artistas.. Fusionart
23:30 DJ & Proyecciones: (Clásicos Argentinos). Fusionart

10:00 Formación en Terapia de Sonido - Modulo 1 Samadhi 150-170 
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:30 Pasta fresca La Bufala -
19:30 Ela Vin: Compositora y multi instrumentista La Gramola
20:30 FXXXK REVOLUTION Teatro Círculo 4-8-10€

11:00 Club de tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
12:00 "Clases Gratuita De Danza Del Vientre" Nivel 1. 665135572 Fusionart
17:30 Club de tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
20:20 Trivial Tulsa
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

12:00 Clases Gratuita De Guitarra” +Info: 631 891 248 (Javier)Fusionart
15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
17:30 Manoplas de todas las tallas (mat. no inc.) Entre agujas y ganchillos 12€

Dimarts 7

Dilluns 6

Diumenge 5
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20:00 Taller: Pasta fresca lisa La Pentola 45€
20:00 Cocktail Day London -
20:30 Fast food vegà + (21:00) Jazz con Lupe Azcano La Tapadera -
21:00 Degustación: Mexicana (reservar!) Tulsa 3€
21:00 Satchmo: Jam de balboa+clase gratuita enBabia -
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Xavi Gómez (jazz&more) Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
17:30 Iniciación al ganchillo (mat. incl.) Entre agujas y ganchillos 20€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Todas las pizzas 5€ La Bufala 5€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub London -
20:30 Concursong ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
20:30 PinXatet: Pintxo i Xatet Tallafocs 2€
21:00 Degustación: Japonesa (reservar!) Tulsa 3€
21:30 Jam Comedia Kaf Café -
21:30 Músicas del Mundo: The Lighters Tallafocs
22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:30 Chaqueta sencilla (mat. no incl.) Entre agujas y ganchillos 20€
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€ 
20:30 FXXXK REVOLUTION Teatro Círculo 4-8-10€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Entrena/Juega/Observa)... Fusionart
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

Dimecres 8

Dijous 9



10:00 Inicio de la formación de reflexología podal entre semana Centre Mompó 590€
11:30 Creative kids: Taller plástico para los padres y niños Talk!
13:30 Menú especial sin gluten La Bufala -
18:30 Presentació As. d'Ayuda a persones Saharavis amb Discapacitat Terra -
19:30 Tuppersex "En -amor- a- dos". Celebra tu San Valentin La Alegre Conchita 5€
20:30 FXXXK REVOLUTION Teatro Círculo 4-8-10€
20:30 Concierto-Taller de Cantos Armónicos Samadhi 18€
21:30 homenaje poético-musical DeandréncuentraCortazar Kaf Café -
21:30 “Moneymakers" Swing/Blues/Jazz/Country/Gospel Standards Fusionart
23:30 DJ & Proyecciones: (Electro Swing/Blues/Jazz). Fusionart

10:00 Inicio de la formación de kinesiología Centre Mompó 860€
10:00  Taller 2º Salud Emocional Práctica para el Ciclo Vital Avati 85-95€
11:00 Taller teórico: alimentación vegetariana saludable La Comanda 15€
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
13:30 Pasta fresca La Bufala -
17:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
17:00 PRIMA FEST: Festival feminista autoedició La Tapadera -
17:00  I Fira de la Tapa Vegana La Tapadera -
17:30 "Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi..." 680 175 174 Fusionart 7€
17:30 Taller teórico-vivencial de Sexualidad Consciente Samadhi 21€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -
20:00 Aperitiver: Galope Tulsa 5€  
20:30 Noche de piano "Valencia es música" Kaf Café -
20:30 FXXXK REVOLUTION Teatro Círculo 4-8-10€
21:30 “Reggae Night”Concierto:“L'Horta Soul”Presentación 1ª Maq Fusionart
23:00 Black Gold (Acoustic covers) Tallafocs
23:30 DJ & Proyecciones (Reggae/Hip Hop/Dub…). Fusionart

Dissabte 11

Divendres 10
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10:00  Taller 2º Salud Emocional Práctica para el Ciclo Vital Avati 85-95€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:00 Brunch. Buffet libre Chico Ostra 7€
13:30 Pasta fresca La Bufala -
18:00 Taller de Yin Yoga con música en directo Samadhi 12€
19:00 La clásica del Domingo Spirit Benimaclet -
20:30 FXXXK REVOLUTION Teatro Círculo 4-8-10€

17:30 Club de tejedores Entre agujas y ganchillos25€/mes
20:20 Trivial Tulsa
20:30 Al vaivén de mi carreta. Benimaclet sona Kaf Café -
20:30 Fast food vegà +  (21.00h) Late Night en Directo La Tapadera -
21:30 València batega. Entrevistes sobre Benimaclet Kaf Café -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10
17:00 Taller de masaje en pareja especial día de los enamorados Centre Mompó 50€/pja
17:30 Chal de cola de dragón (mat. no incl.) Entre agujas y ganchillos 12€
20:00 Noche de San Valentín. Sorteamos la caja del amore La Bufala -
20:00 Cocktail Day London -
20:30 Fast food vegà + (21:00) Jazz con Lupe Azcano La Tapadera -
21:00 Degustación: Japonesa (reservar!) Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Duo Jazz Vocal con Vicent Colonques y Carlos Mañez Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
17:30 Iniciación a las agujas (mat. incl.) Entre agujas y ganchillos 20€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Todas las pizzas 5€ La Bufala 5€

Diumenge 12

Dilluns 13

Dimarts 14

Dimecres 15



20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub London -
20:30 PinXatet: Pintxo i Xatet Tallafocs 2€
20:45 Pizza al taglio. Partido Real Madrid - Napoles La Bufala -
21:00 Degustación: Magrebí (reservar!) Tulsa 3€
21:30 Microabierto poético temático mensual Kaf Café -
21:30 Juanele " Canciones al aire " bossa nova , cubano y flamenco Tallafocs
22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -
22:30 La Chamana: homenaje a Chavela Vargas por Cris Blasco La Gramola

12:00 “Taller Gratuito De Dibujo Y Pintura” + Info: 637 611 406 Fusionart
13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:30 Chaqueta sencilla (mat. no incl.) Entre agujas y ganchillos 20€
20:30 Speak English La Ola Fresca 5€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Entrena/Juega/Observa)... Fusionart
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 DOS ANIMALES London -

13:30 Menú especial sin gluten La Bufala -
18:00 "Curso Intensivo de Tarot” Inscripción e info: 622446698 Fusionart 15€
19:30 Que no te cuenten bolas chinas. Cuida tu suelo pelvico La Alegre Conchita
20 30 EGM presenta nuevo disco "Barsoom dance" Teatro Círculo -
21:00 "Noche por la Mujer Artista" Expo fotografías +Concierto Fusionart
21:00 Expo fotografía: "Nuevas Miradas" por Binomio Mujeril Fusionart
21.30 La Mare Kaf Café -
21:30 Concierto: “Leya & the Gentlemen” (Soul / Pop) Fusionart
23:30 DJ & Proyecciones: (The Best Female Singers Of All Time). Fusionart

9:30 Yo, mujer sexual Avati 40€

Dijous 16

Divendres 17

Dissabte 18
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10:00 Inicio de la formación de shiatsu Centre Mompó 1.500€
10:30 3ªCalçotada Popular: Concerts, Activitats infantils, cultura Terra 15€
11:00 Aprende a hacer un menú vegano para celebraciones La Comanda 15€
11:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
11:00 Cubrepañal de punto (mat. no incl.) Entre agujas y ganchillos 12€
11:00 Xerrada ' Acompañando el sentir' per Carles Company Escuela Meme
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
13:30 Pasta fresca La Bufala -
16:00 Especialista Salud sexual a través de los productos eróticosAvati 120€
19:00 III“Festival Bienestar Corporal”Clases +Concierto: Amares Fusionart 4-5€
19:00 “Taichi y Chikung” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 4-5€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -
19:30 “Pilates” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 4-5€
20:00 Aperitiver: Ana Elena Pena y su Cabaret Quinqui Tulsa 5€  
20:00 “Hatha Yoga" Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 4-5€
20:00 Concierto Cuencos Meditación Vibracional Energética Samadhi 10-8€
20:30 “Técnica Vocal” Con Música en Vivo: "Amares" (Étnica) Fusionart 4-5€
21:30 Concierto"Amares"(Fusión/Étnica/Popular)+Tapas Saludables Fusionart 4-5€
22:30 Hot Club Jazz de Benimaclet: Jazz Manouche. CIM
23:30 DJyProyecciones (Música del mundo para bailar). Fusionart

10:00 Taller de Liberación Emocional Samadhi 40€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:30 Pasta fresca La Bufala -

10:00 Inicio de la formación de quiromasaje en horario de mañanas Centre Mompó 995€
11:00 Club de tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
17:30 Club de tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
20:20 Trivial Tulsa
20:30 Fast food vegà +  (21.00h) Late Night en Directo La Tapadera -

Diumenge 19

Dilluns 20



21:30 Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10
16:00 Inicio de la formación de quiromasaje en horario de tardes Centre Mompó 995€
17:30 Aplicaciones de ganchillo (mat. incl.) Entre agujas y ganchillos 15€
20:00 Taller: Pasta fresca rellena La Pentola 45€
20:00 Cocktail Day London -
20:30 Fast food vegà + (21:00) Jazz con Lupe Azcano La Tapadera -
21:00 Degustación: Japonesa (reservar!) Tulsa 3€
21:00 Satchmo: Jam de balboa+clase gratuita enBabia -
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Hector Tirado Duo (blues & jazz) Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Todas las pizzas 5€ La Bufala 5€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub London -
20:30 Concursong ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
20:30 PinXatet: Pintxo i Xatet Tallafocs 2€
21:00 Degustación: Asiatica (reservar!) Tulsa 3€
21:30 Jam Comedia Kaf Café -
21:30 Moneymakers (Swing, Blues, Country & Jazz Standards)Tallafocs
22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
20:30 Speak English’ La Ola Fresca 5€
20:30 Joc de Xiquetes Teatro Círculo 4-8-10€
20:30 Degustación cerveza artesana. Tercio y tapa 4 € Chico Ostra 4€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -

Dijous 23

Dimecres 22
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21:30 "Música/Malabares/Bar" (Entrena/Juega/Observa)... Fusionart
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

13:30 Menú especial sin gluten La Bufala -
18:00 Aprende a usar tu máquina overlook o remalladora Esperanzarecicla 25€
18:00 "Curso Intensivo de Tarot” Inscripción e info: 622446698 Fusionart 15€
18:00 Creative kids: Taller plástico para los padres y niños Talk!
19:30 Charla taller: Crea tu propio juego erotico La Alegre Conchita 5€
20:30 Joc de Xiquetes Teatro Círculo 4-8-10€
20:30 Samadhi time - Yoga nidra Samadhi /5€
21:30 El Jose Kaf Café -
21:30 “Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral) Fusionart

10:00 Arteterapia: Taller teórico-práctico (mat.incl.) Samadhi 30€
11:00 Taller de postres saludables La Comanda 15€
11:00 Alternativas a la escalada de poder en la pareja Avati 15€
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
13:30 Pasta fresca La Bufala -
17:30 Cook,bake, speak English (reservar!) La Ola Fresca 15€
19:00 3º "Festival Talleres De Baile" Aportación anticipada: 3€ Fusionart 3-4€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaza de Benimaclet -
19:01 “Danza Del Vientre ” (Espectáculos + Clases + Fiesta) Lara Fusionart 3-4€
19:30 Festival d'Hivern: Coral La Canyada i Cor del CIM Benimaclet CIM
19:50 “Sevillanas y Flamenco” (Espectáculos + Clases +.) Selene Fusionart 3-4€
20:00 Aperitiver: Frontera Tulsa 5€  
20:00 Jam de Claqué Satchmo -
20:30 Joc de Xiquetes Teatro Círculo 4-8-10€
20:40 “Tango Argentino” (Espectáculos + Clases + Fiesta) Maia Fusionart 3-4€
21:30 Slam Poetry Vlc. Concurso Nacional poesía Kaf Café -

Divendres 24

Dissabte 25



21:30 “Danza Africana” (Espectáculos + Clases + Fiesta) AlyFusionart 3-4€
22:20 “Bailes Latinos” (Espectáculos + Clases + Fiesta) Sandor Fusionart 3-4€
22:30 Fiesta disfraces Indios y vaqueros con Le Grand MiércolesLa Gramola
23:00 CARNAVAL CARNAVAL!!! London -
23:55 DJ y Fiesta: (Repaso de los estilos más solicitados).Fusionart 3-4€

11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:30 Pasta fresca La Bufala -
20:30 Joc de Xiquetes Teatro Círculo 4-8-10€
23:00 BLUESTAFARIS EN CONCIERTO London -

11:00 Club de tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
17:30 Club de tejedores Entre agujas y ganchillos 25€/m
20:20 Trivial Tulsa
20:30 Al vaivén de mi carreta. Música xilena Kaf Café -
20:30 Fast food vegà +  (21.00h) Late Night en Directo La Tapadera -
21:00 Los lunes al sol naciente: cena japonesa Chico Ostra 12€
21:30 Entrevistes: La lluita del poble maputxe Kaf Café -
21:30 Open Jam . Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
17:15 Teatro/Improvisación P/Peques-Desde 6años Fusionart
18:00 Cuento cuentas en inglés ‘Pancake day’ (reservar!) La Ola Fresca 5€
20:00 Cocktail Day London -
20:30 Fast food vegà + (21:00) Jazz con Lupe Azcano La Tapadera -
21:00 Degustación: Griega (reservar!) Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Duo Jazz Vocal con Vicent Colonques y Ester Andújar Tallafocs

Diumenge 26

Dilluns 27
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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

AVATI
Teràpia, orientació i educació

Bon tracte com a base, veu dolça i les ga-
nes d’aportar a la comunitat, són els ingre-
dients 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 toleràn-
cia, 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. 

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
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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
Dm-Dv 19-00h Ds-Dg 12-16h 19-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

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 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 qua-
litat de vida a través del desenvolupament 
físic, personal i espiritual. Gràcies a anys 
d’experiència, Centre Mompó s’ha con-
vertit 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, quiro-
massatge, reflexologia podal, pilates o 
ioga són algunes de les seues propostes.
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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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Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella 
improvisa, reacciona, redissenya, modi-
fica patrons, soluciona quasi qualsevol 
dubte, fa coses boniques amb les mans. 
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un 
vestit, un jersei, un llacet o un amiguru-
mi. Al voltant d’una taula, entre agulles 
de cosir i agulles de teixir, entre fils, llanes 
i cotons, una xicoteta comunitat parla, 
aprén i comparteix el que sap. Millor 
entre tots que tu sol a casa. Un mal vici. 
Començar i no parar.

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

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 recomanen 
la xufa arribada d’Alboraia, l’aigua de Be-
jís o l’arròs de l’Albufera. Amb un paquet 
de paper ens portem a casa la nostra co-
manda. 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! 

C/ Juan Giner, 13
Dl-Dv 10-14h 17-21h Ds 10-14h 
96 062 29 70
facebook / lacomandaagranel
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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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La Fotoescuela
Cursos i tallers de fotografi a

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 fent-
ho. A poc a poc, aquell innocent joc es 
va convertir també en compromís, en tre-
ball. La passió per la fotografi a comença 
així, per casualitat.        

C/ Utiel, 6
Dl-Dv 10-13:30h 17-20:30h
635 160 019
lafotoescuela.com
facebook / lafotoescuela

STAGE DE KINOMICHI CON 

5º Dan DNBK en Iai-Do
8º Dan Hanshi Aikido DNBK

KINOMICHIVALENCIA

Jean 
Pierre

Cortier
Sábado 11  y  Domingo 12 de Febrero 2017     

KINOMICHIVALENCIA
forma parte de

WWW.KINOMICHIVALENCIA.ORG
 INFO (+34) 607 973 216  JOSEP  GAVALDÁ
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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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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

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
Dm+Dj+Ds 9-18h Dx 14-22h 
Dv 9-21h 
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras
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Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

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 dis-
ciplines, desenvolupen idees i fabriquen 
quasi qualsevol cosa. Productes, màqui-
nes, 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. 

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

London
Lounge

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
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C/ Músic Magenti, 11
Dm-Ds 10-22h Dg 10:30-20h
610 026 305
facebook / laolafresca

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.
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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

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
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Després d’anys ballant en companyies i 
teatres, Rocío Giner ha tornat per com-
partir els seus coneixements i passió per la 
dansa al barri. Va voler obrir un centre de 
ball on s’impartirien més de vint discipli-
nes amb uns professors d’idees clares. De-
fendre 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 artís-
tica 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

Rocío Giner
Centre de dansa i arts 
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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 mú-
sica swing i als anys 20, on aprendre Lindy 
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest 
serà un lloc per fer comboi, un espai cul-
tural per als veïns. Una família amant de 
la nostàlgia que ens conviden a la immer-
sió 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.

Satchmo
Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué

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

Samadhi
Associació de salut integral

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

Spirit Benimaclet
Escola de Swing

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’espontaneï-
tat? La connexió? Frankie Manning té la 
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que 
no estiga sempre somrient’. 
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Talk!
Associació d’anglés

De Montana a Benimaclet. Després de di-
versos treballs com a mestre, Eric s’adonà 
que estudiar per a un examen només 
serveix per a aprovar. Ell proposa un pro-
cés d’ensenyament de l’anglés anomenat 
Project Based Learning. Els alumnes trien, 
amb llibertat, un projecte basat en la re-
utilització i el desenvolupen. Intercan-
vien coneixements, expliquen què i com 
ho han fet. Un procés natural, que mit-
jançant la curiositat, aconsegueix un apre-
nentatge d’un idioma per a la vida real.

C/ Reverend Rafael Tramoyeres, 10
Dl-Dv 16:30-20h
677 75 22 14 - 96 193 96 91
talkasocia.wix.com/valencia
facebook / TalkEnglishAssociation

Tallafocs
Espai gastronòmic 

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, vegeta-
rians, 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. 

C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-1h 
96 193 13 39
facebook / tallafocs
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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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C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil

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.

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?


