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Hola! 

Tens entre les teues mans el 23é 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
Maquetació, disseny gràfic, fotografies, 
textos llocs, xarxes socials, traduccions, 
entrevistes i disseny editorial

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

Col·laboradors 
Conxa Mestres, Alejandro Portaz, Roberta 
Primo, Nuria Botella Mestres, Víctor Visa,
Jose Bravo, Danny Boy, Raúl Rabadán, 
Miquel Cañada, Carles Rodrigo, Tono 
Vizcaíno, Aida Vizcaíno, Yaiza Pérez, Ge-
rardo Esteve, Antonio Pérez, Amparo Cifre 
Lozano, Jaime Cánovas, Carmen Clares, 
Alberto Torres Blandina, Iván Colom y 
AVV de Benimaclet. 
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Víctor Visa
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Víctor Visa
Portada del número de gener

facebook / victorvisailustracion
instagram / victorvisa

Com vas començar? Dibuixe des que 
puc recordar. Quan era xicotet m’asseia al 
costat del meu pare, que també dibuixa, a 
veure’l treballar i a pintar amb ell.

Com definiries el teu treball? És crític, 
sarcàstic i social. A voltes pot semblar 
pretensiós, però és solament per la meua 
obstinació a fer alguna cosa original i di-
ferent.

Què t’agrada dibuixar? M’interessen les 
coses que no m’agraden, amb les quals no 
estic d’acord, les coses que em fan pensar 
i que em remouen.

On trobes inspiració? M’inspira molt la 
música, i la gent que em creue pel carrer, 
les històries que hi ha darrere d’una per-
sona que no coneixes de res.

Quins són els teus referents? L’il·lus-
trador Dick Vincent, el surrealisme, els 
neoexpressionistes, la filosofia de les lle-
tres de Franco Battiato i mil coses més. 
Crec que treballe més i millor des que 
treballe en una llibreria.

La teua paleta cromàtica és prou fosca, 
per què? Pot semblar una paleta fosca pels 
temes que tracte o la manera de fer-ho; el 
color m’interessa molt. Crec que el color 
que més utilitze, sobretot en la pintura, 
és el blanc.

La lectura de les teues obres és més com-
plicada del que sembla. En quin mo-
viment artístic se situaria? Pot semblar 
complicada perquè no tenen una única 
interpretació. No m’agraden les coses tan-
cades i dirigides. Tenen un poc de l’escrip-
tura automàtica dels surrealistes i la cruesa 
dels expressionistes, per exemple.

Veient la teua obra, ens venen al cap 
adjectius com obscé, fosc, dramàtic 
però després, altres com lluminós o op-
timista. Ens pots explicar aquests dos 
extrems aparentment incompatibles? 
Actualment ens veiem bombardejats per 
missatges súper positius i motivadors, 
tot és bonic i cuqui. Ens obliguen a ser 
feliços i així no funciona. Si necessites que 
siga la teua tassa de desdejuni la que et 
diga que tindràs un bon dia o que “ETS 
GENIAL!”, tens un problema. Les coses 
amables o estan molt ben explicades o 
m’avorreixen tremendament. L’art no és 
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bonic, no és la seua comesa, ha de remou-
re i generar preguntes. Si després tinc tre-
balls amb un fons optimista i lluminós és 
perquè jo, encara que la meua obra diga el 
contrari, sóc molt alegre i vitalista.

En un món que gira de pressa i on, la 
comercialització massiva de la il·lustra-
ció pot banalitzar el seu missatge, qui-
na és la missió actual d’un il·lustrador?  
L’il·lustrador ha de tractar de mantenir les 
seues idees i el seu estil; l’il·lustrador i un 
enginyer de camins també, clar. Si penses 
únicament a fer el que la gent vol veure 
o el que saps que ven, estàs perdut, com 
a persona, encara que pot ser que com a 
il·lustrador tingues un gran èxit.

Tractes temes molt reals, polítics o vin-
culats a la tradició però creant un am-
bient oníric, quasi surrealista, per què? 
Crec que és més fàcil transmetre alguna 
cosa d’aquesta manera. Si vull parlar de 
la mort, per exemple, una balena morta 
enmig d’un cementeri t’arriba més que 
dibuixar un taüt amb flors.

Pensant en Marcel Duchamp i la idea 
de ready mades, en la teua obra veiem 
objectes trets de context, quina seria la 
teua lectura d’aquests elements? Aquests 
elements tenen un caràcter simbòlic, una 
escala, un fanal, una bandera..., depenent 
del context en el qual estiguen situats, po-
den ser molt importants per a crear la his-
tòria. Una cadira buida conta moltes coses.

Com va sorgir l’encàrrec del conte 
il·lustrat Cuando no voy al cole? No va 
ser un encàrrec, aquest conte era el regal 
de Reis per al meu germà. Li’l dec, açò i 
unes quantes coses més. 

De què tracta el conte? El llibre el narra 
un xiquet que explica el que fa quan no 
va al col·legi. La particularitat del conte és 
que els seus pares són dos homes.

Veiem en una sèrie d’obres, un doble 
nom, per una banda en caló i en es-
panyol. Per què aquest joc de paraules? 
Com va sorgir el projecte? El caló va ser 
un projecte que es va quedar en l’aire i 
que pense reprendre. Es tractava d’un dic-
cionari caló-castellà il·lustrat. M’interessa 
la tradició gitana, el que ens ha aportat a 
nosaltres com a poble i aquesta natura in-
corruptible que els fa immunes a l’efecte 
de la globalització.  Açò té les seues coses 
bones i dolentes.

Com és la ciutat en la qual vius? La ciu-
tat en què visc és un poc millor que fa un 
parell d’anys, un poc.

Com és la teua ciutat somiada? Amb els 
carrers de terra.

Una pel·lícula, un llibre i un disc. La 
pel·lícula podria ser El año pasado en 
Marienbad d’Alain Resnais. Les meues 
il·lustracions tenen alguna cosa d’aques-
ta pel·lícula. El llibre, El paseo de Robert 
Walser. Potser el trie perquè l’acabe de lle-
gir ara. I el disc,  Las más macabras de las 
vidas d’Eskorbuto, pel moment en el qual 
el vaig descobrir.

Com veus Benimaclet? Com un barri 
molt actiu i lluminós. La gent vesteix nor-
mal i fa coses normals, açò és un barri. A 
veure si aguanta i no es converteix en un 
centre comercial a l’aire lliure.

Entrevista per  Manuel Pérez Bernat
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Us presentem Preciós Plàstic, un pro-
jecte que s’ha començat a desenvolupar 
en desembre del 2016 i que tracta de la 
fabricació de quatre màquines, reciclatge 
de residus plàstics, conscienciació i acció 
mediambiental, transformació de plàstic 
sense valor en objectes i materials útils, 
experimentació i participació ciutadana.

A Preciós Plàstic totes les veïnes i veïns 
de Benimaclet i voltants de València 
participen desenvolupant totes les parts 
del projecte, des de visitar ferralleries i 
desballestaments per trobar materials i 
components reciclats per construir les 

màquines, passant pel disseny gràfic de 
la informació que s’ha de difondre en 
diferents esdeveniments al carrer, fins a 
la mateixa fabricació d’objectes amb les 
màquines prèviament desenvolupades. 
Totes les fases del projecte es treballen al 
Laboratorio de Fabricación mitjançant 
quatre grups de treball col·laboratius 
(disseny gràfic i web, fabricació i disseny 
de les màquines, esdeveniments i accions 
i, per últim, plàstics i materials).

A banda, les persones que desitgen par-
ticipar en el projecte, però no poden in-
volucrar-se de forma directa als grups de 
treball, també tenen la possibilitat de par-
ticipar dipositant els seus residus plàstics 
(envasos, botelles, i en definitiva, objectes 
de plàstic) als diferents punts habilitats, 
com el que hi ha al Laboratorio de Fa-
bricación. Els quilos de plàstic aportats 
es podran convertir en formació amb 
la maquinària o canviar per objectes 
produïts amb el mateix plàstic reciclat. 

Són quatre màquines Open Source (de 
codi obert) desenvolupades amb la fi-
nalitat que qualsevol persona puga 
aprendre a transformar els seus residus 
triturats en objectes útils mitjançant 
diferents processos de fabricació senzills i 
experimentar amb els materials. 

Les màquines són: una trituradora, per 
transformar les botelles, envasos i ob-
jectes plàstics en trossets més xicotets i 
uniformes. Aquests els clavarem en tres 
màquines diferents, com una extrusora, 
amb la qual podrem fabricar filament que 
després podran servir per a imprimir en 
3D o per fer productes directament del 

Preciós Plàstic
Projecte obert de reciclatge i transformació 
de residus plàstics

facebook / preciosplasticvalencia 
preciosplastic.laboratoriodefabricacion.com 



Projecte finalista a Emergents 2016, 
amb la col·laboració de la Universitat 
de València i l’Ajuntament de València.

fil que ix extrudit. Una altra màquina és 
la injectora, amb la que podrem fer peces 
mitjançant la tècnica de la injecció, d’on 
ixen peces que són usades en la majoria 
d’objectes d’ús diari. I per acabar, una 
premsa, per fabricar objectes amb motles 
i pressió, peces com blocs de plàstic per 
usar amb una fresadora, safates, macetes, 
bols, recipients, etc.

Dins del projecte també hi ha una part 
molt important que és la d’informar i 
conscienciar. Cal saber quins tipus de 
plàstic consumim, quines propietats te-
nen, quins es poden reciclar i com rea-
litzar el procés de separació i neteja dels 
residus. Es realitzaran accions com punts 
informatius al mercat de Benimaclet i al-
tres ubicacions, així com demostracions 
de les màquines a diferents esdeveni-
ments públics i participatius.

El projecte és obert, així que si vols par-
ticipar de qualsevol forma, ja siga apor-
tant el plàstic que rebutges, oferint el teu 
espai per tal que es puga dipositar residus 
plàstics, donant alguna ferramenta que ja 
no uses, unint-te als grups de treball, o 
qualsevol idea que tingues, contacta amb 
nosaltres sense dubtar-ho!

Miquel Cañada

Laboratorio de Fabricación
C/ Poeta Carles Salvador, 8
96 015 19 78 - 685 92 53 96
info@laboratoriodefabricacion.com
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Receptari Extraviat
Històries al voltant de la taula

receptariextraviat.com
facebook / receptariextraviat

Tornem per uns instants a la nostra in-
fantesa. Pensem quan entràvem a casa 
de les nostres iaies a l’hora de dinar i, 
ja des de l’entrada, una irresistible olor 
a menjar ho envaïa tot. Allí, en la cui-
na, entre cassoles al foc, bastaven quatre 
ingredients i el toc màgic de la saviesa 
tradicional per preparar uns plats tan 
senzills com saborosos. 

De segur que tots tenim un record ben 
especial d’eixa cuina, feta amb calma i 
estima, que no hem tornat a assaborir 
enlloc. Doncs bé, aquesta ha estat la 
raó de ser de ‘Receptari Extraviat’, un 
llibre amb el qual hem pretés recuperar 

la cultura culinària tradicional de l’Horta 
Nord de València, en particular de Bon-
repòs i Mirambell. 

El projecte, que compta amb el suport 
de l’Ajuntament de Bonrepòs i Miram-
bell, la Diputació de València i el Grupo 
Aguas de Valencia, l’hem portat enda-
vant un equip jove conformat per dues 
sociòlogues, un dissenyador-fotògraf i 
un historiador. Durant uns mesos, ens 
hem submergit en la vida del poble a tra-
vés d’entrevistes a la gent major; homes i 
dones amb edats compreses entre els 60 
i els 106 anys que ens obriren les portes 
de les seues cases per parlar-nos de les 
seues històries de vida i per preparar-nos 
uns plats tradicionals deliciosos, sempre 
acompanyats de llargues sobretaules. 

L’atenció l’hem posada en les receptes de 
cuina extraviades, aquelles que ja pràc-
ticament ningú no cuina a casa i que 
difícilment podríem trobar a un restau-
rant. I ho hem fet de manera conscient, 
perquè... qui dubta de la capacitat de 
supervivència de la popular paella valen-
ciana, projectada a escala internacional? 
I de l’arròs al forn de costelles, que mai 
no falta a les nostres taules? Però què 
passa amb aquells plats que, a causa de 
les modes, de la falta de disponibilitat 
d’alguns ingredients o de l’embranzida 
d’altres formes de menjar, han deixat de 
cuinar-se? Què passa amb aquells plats 
que ni tan sols hem tingut ocasió de tas-
tar simplement perquè hem nascut en 
una època molt diferent de la dels nos-
tres iaios?

Al ‘Receptari Extraviat’, receptes com la 
paella de fetge de bou, l’arròs al forn amb 
abadejo, els ous crescuts o la sopa de gra-



nota, entre molts altres, esdevenen pro-
tagonistes i serveixen com a pretext per a 
relatar les formes de vida de l’Horta en-
tre els anys 20 i 70 del segle XX. Perquè, 
volem insistir, aquest no és un llibre de 
receptes –malgrat que les podreu trobar 
en un apèndix–, sinó de gastronomia; 
és a dir, tracta de la cultura del menjar. 
Així, a través de les seues pàgines ens en-
dinsem en un passat no tan llunyà que 
ens parla dels treballs esforçats a l’horta i 
la marjal, d’on provenien els ingredients 
fonamentals de la cuina local. Però tam-
bé dels viatges a València en tramvia per 
comprar tot allò que no oferia el camp i 
l’impacte que la ciutat tenia en la gent 
del poble, sobretot en els més menuts. 
I de la solidaritat amb el veïnat i la im-
portància de la vida al carrer, abans que 
l’arribada dels cotxes i la televisió ens 
tancaren a casa. I del protagonisme del 
barranc del Carraixet, a voltes amable i a 
voltes destructiu amb les seues sobtades 
crescudes. I de les cases de l’Horta i la 
seua estructuració per emmagatzemar i 
conservar els aliments. I, per descomp-
tat, de la preparació dels menjars quoti-
dians, fets al caliu de la llar, i de les grans 
menjades amb motiu dels dies especials. 
Tot un bagatge cultural que no ens po-
dem permetre el luxe de deixar perdre, 
doncs, forma part del que som. Bona 
lectura i bon profit!

Carles Rodrigo, Tono Vizcaíno, 
Aida Vizcaíno, Yaiza Pérez

Punts de venda
Dadá (MUVIM i IVAM), Fan Set (Oc-
tubre CCC), Leo, Muez, Bartleby, Pa-
rís-Valencia, Llibreria de la Beneficència i 
Papereria Diana (Bonrepòs i Mirambell)
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facebook / Gerardo Esteve Escénico
teatrocirculo.com

que li donés la gana i passar-se-ho bé. Així 
doncs, en 1978, em vaig deixar la “carre-
ra” i vaig optar per vetllar per la meua 
pròpia salut mental i, a través del teatre, 
intentar millorar la dels altres.

A València no hi havia escoles oficials ni 
res que se li semblara, pel que en 1979 
vaig anar a Barcelona a veure el que es 
coïa per allí. Vaig fer un parell de tallers de 
clown i pantomima i pocs amics. Vaig tor-
nar a València en 1981 i amb el que havia 
“absorbit” vaig decidir convertir-me en el 
Professor Malva-rosa. Quasi tots els diu-
menges al migdia m’anava a la plaça de la 
Verge, feia els meus “numerets”, passava la 
gorra i de pas comprovava si el que jo ofe-
ria tenia interés per als altres. Sembla que 
sí que ho tenia, vaig realitzar un muntó 
d’actuacions allí i des de llavors que cami-
ne clavat en la farina teatral. Això sí, vaig 
descobrir que allò meu no anava a anar 
encaminat a interpretar a Shakespeare, ni 
a Chéjov, ni a Calderón. I que només faria 
teatre de creació i res de cinema o televi-
sió. Coses d’un.

Fer una obra sobre la “realitat”, què im-
plica? Quan parle de “realitat” ho faig com 
a contraposició a “l’actualitat”. Per a mi, el 
que és real és el que és intemporal i intan-
gible de la vida i cadascú pot recrear-ho al 
seu gust mitjançant formes creatives diver-
ses; mentre que el que és actual (fets, esde-
veniments, successos...) és temporal i con-
cret i una creació basada en el que és actual 
hauria d’opinar o manifestar-se en relació 
al referent. No és el meu cas. Partint de 
la inexplicable “explicació” anterior, en 

  BENIMACLET ACTUA

Com fou el teu primer contacte amb 
l’escenari? Corria l’any 1975, jo estudia-
va 2º curs en la Facultat de Medicina de 
València i em van proposar participar en 
un grup de teatre al marge de la Univer-
sitat. Feien una obra per a xiquets. Vaig 
acceptar per curiositat i per conéixer gent 
nova. I sense saber-ho, això va ser el prin-
cipi de la fi de les meues aspiracions a con-
vertir-me en un psiquiatre.  

Quan vas saber que volies dedicar-te 
al teatre? A causa de l’anterior, em vaig 
adonar que en un escenari un podia fer el 

Gerardo Esteve
Llenguatge, humor, joc, acció i poètica
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No et perdes!
Ligeros de lenguaje
Del 19 al 29 de gener - 20.30h
Teatro Círculo
96 392 20 33

..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.........

.............................................................

escena m’interessa proposar idees que no 
es “veurien” si no les haguera pensat jo. I 
com ja ho fan altres companyies, les meues 
propostes escèniques no guarden una rela-
ció directa amb cap situació o tema actual 
(per exemple: la política, els refugiats, el 
terrorisme, el maltractament a la dona, 
etc.). En definitiva, m’interessa basar-me 
en el bàsic, bàsicament.

Et mous en un univers bastant pecu-
liar. Parla’ns sobre ell. Jo més que en un 
univers, modestament, diria que ho faig 
en un asteroide. Amb la seua Quarta Di-
mensió, el seu Cinqué Pi i el seu Seté Cel. 
En ell viatge pel meu interior. Em perd i 
em torne a trobar. Mire l’horitzó des de 
l’horitzó. I quan menys m’ho espere apa-
rec en un escenari amb la intenció d’estar 
comopepeporsucasa i amb la paraula oberta 
de bat a bat.

Quin moment destacaries de la teua 
trajectòria? Si haguera de triar-ne un, se-
ria quan en 1983 vaig conéixer al madri-
leny Rafael Ponce en un festival de teatre 
de carrer a Múrcia. Durant els següents 
anys col·laborem puntualment i en 1990 
decidim deixar el carrer, formar companyia i 
treballar en els teatres perquè ja ens anà-
vem fent majors. Com Esteve i Ponce 
vam crear 8 espectacles a partir dels seus 
textos i un estil propi. Treballarem bastant 
per quasi tot el país i diverses vegades per 
Sud-amèrica (Argentina, Brasil, Colòm-
bia, Mèxic i Uruguai). Gran part del que 
sé de teatre ho he aprés d’ell i amb ell. La 
nostra relació va durar fins a finals del 
2004. I res serà com era.

Què has aprés durant aquets anys de 
treball? Que mai sé el que puc arribar a 
saber, però que tard o d’hora espere sa-
ber-ho. Que tot l’actuat ningú m’ho pot 
llevar. I que el món és molt gran en exten-
sió i en comprensió.

Què li demanes a una obra de teatre? 
Com a espectador, que em porte de pas-
seig per paisatges cerebrals desconeguts 
per conéixer. Com a creador, que acon-
seguisca el mateix per al públic que tinga 
a bé venir.

I a l’espectador? Curiositat infantil. Ment 
desperta. Complicitat.

Amb què ens esperes en el Teatre Cír-
culo aquest gener? Més aviat, us esperem 
amb l’estrena a València de la meua úl-
tima elucubració teatral: Ligeros de len-
guaje, en la qual participa també Miguel 
A. Montilla, un altre pájaro de cuidado. 
Una obra en la qual apareixen les cons-
tants que inspiren la meua inspiració: 
llenguatge, humor, joc, acció i poètica. 
Què més? Doncs

És a dir, punts sorprenents. 

Entrevista per Julia Reoyo i Sven Schwinning
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El carrer Murta és una de les artèries 
principals del nostre barri. Naix a la plaça 
de Benimaclet sota l’edifici de la Parrò-
quia de Nostra Senyora de l’Assumpció i 
discorre pel que era abans el camí de les 
Fonts, connectant el centre de Benimaclet 
amb l’Horta i el Cementeri Parroquial. A 
mitjan carrer hi ha dues alqueries de pro-
pietat privada que han quedat com a ves-
tigi del paisatge d’Horta. El carrer Murta 
té una secció molt irregular, amb voreres 
estretes i fins i tot inexistents en alguns 

trams. No disposa de voreres rebaixades 
per millorar l’accessibilitat i els nombro-
sos vehicles aparcats dificulten el pas dels 
vianants. Aquestes deficiències es veuen 
agreujades pel fet que aquest carrer uneix 
el centre del barri amb dos col·legis pú-
blics, el Col·legi Pare Català i el Col·legi 
Municipal de Benimaclet. Actualment el 
carrer Murta és tot el contrari d’una ruta 
escolar segura.

La nostra proposta és reurbanitzar el carrer 
Murta fins al carrer Diógenes López Me-
chó perquè torne a ser la connexió natural 
del barri amb l’Horta i el cementeri i per-
què siga una ruta escolar segura. També 
proposem envoltar les dues alqueries amb 
una zona enjardinada i mantenir l’espai 
adjacent per aparcament de cotxes, però 
evitant la formació de llacs quan plou.

Volem un carrer reurbanitzat, amb arbrat 
i bancs en una de les parts, per millorar 
l’accessibilitat i donar major identitat al 
nostre barri.

El període per a poder votar, dins del 
projecte dels Pressupostos Participatius de 
l’Ajuntament de València, serà del 24 de 
gener al 13 de febrer 2017. Us donarem 
informació complida de com i on es po-
drà votar amb suficient antelació perquè 
pugueu si així ho estimeu oportú atorgar 
el vostre vot a un projecte important per 
al nostre barri.

Antonio Pérez Martínez 
Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet

Reurbanització del carrer 
Murta
Per què us demanem el vot per al projecte 
en els Pressupostos Participatius 2017?

facebook / A.VV.Benimaclet
avvbenimaclet.wordpress.com
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Amparo Cifre Lozano, 58 anys
Activista veïnal

“No volem que penses com nosaltres. Només volem que penses!”

  FENT BARRI
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josebravophoto.wordpress.com
facebook / Jose Bravo Foto

Siempre fui un niño inseguro y a la vez 
muy curioso. Cuando tuve que elegir qué 
estudiar, dudaba entre el cine y la psicolo-
gía. Elegí la segunda.

Fue durante los primeros años en la uni-
versidad cuando tuve más problemas de 
ansiedad social y a la vez cuando ocurrió 
el click de mi vida. A los 22 años descubrí 
el teatro y a los 23 el enfoque gestalt de 
psicoterapia.

Todo cambió.

A los 26, me compré mi primera cámara y 
abrí un blog desde el que comencé a com-

partir una fotografía y un texto diarios, 
ejercicio que no he dejado de practicar 
desde entonces.  A los 30, cuando creía 
tenerlo claro, pensaba en la fotografía 
como pasión-hobbie y por fin había de-
cidido dedicarme profesionalmente a la 
psicoterapia, apareció una oportunidad 
que de nuevo dio un giro a todo: hacer 
las fotografías para un libro (Lactancia, 
de Litera Libros). Fue durante esos meses 
acompañando a mujeres y niñas-os en su 
intimidad cuando me di cuenta de que no 
debía elegir entre la fotografía y la psicote-
rapia. Ya estaba practicando una suerte de 
ambas sin darme cuenta. Lo que creía dos 
mundos distintos no eran más que uno y 
la clave estaba en integrarlos.

Tras una cámara que enfoca hay una per-
sona que observa. Es esta maravillosa ob-
viedad con la que vengo trabajando desde 
entonces.
 
Muchas veces colocamos la atención 
afuera, en lo técnico, en la cámara, en los 
resultados propios y de los demás... Vivi-
mos ajenos a nosotros y creo firmemente 
que es en ese espacio humano de la mira-
da tras la cámara donde se encuentran las 
claves y la esencia de lo que está pidiendo 
expresarse a través de una fotografía.

Reivindico pues la fotografía como medio 
para mirarnos, descubrirnos y reconocer 
no solo las luces sino también las som-
bras; la fotografía como excusa para mirar 
afuera y mirar adentro y también como 
un medio para expresar y compartir con 
los demás aquello que queremos contarle 
al mundo.

Mi último descubrimiento ha sido este: la 
fotografía es la gran excusa que he encon-
trado para compartir. Y ahí ha sido cuan-

Atreviéndonos a mirar
La fotografía como excusa



La Fotoescuela
C/ Utiel, 6
635 160 019
facebook / la Fotoescuela
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Atreviéndonos a mirar
Del 17 de enero al 21 de marzo
Martes, de 16:30h a 19:30h
lafotoescuela.com/cursos

do he decidido aventurarme con los cur-
sos y talleres. Sí, aventurarme, claro que 
sí. Quién iba a decirle a aquel niño tímido 
e inseguro que un día estaría impartiendo 
cursos y talleres. Ahora, creo firmemente 
que una vez descubrimos aquello que nos 
apasiona, debemos comprometernos con 
ello.

“Atreviéndonos a mirar” es ese compro-
miso en forma de curso, y la Fotoescuela 
en Benimaclet, es el espacio donde atre-
verme con quienes tengáis curiosidad por 
este doble viaje: un viaje hacia afuera y un 
viaje hacia adentro con un objetivo claro: 
que nuestra mirada y por ello nuestras 
fotografías sean cada vez más personales 
y estén así más comprometidas con noso-
tros, con nuestra esencia, nuestra historia, 
nuestro presente y aquello que queremos 
contarle al mundo.

En enero comenzará la cuarta edición de 
la aventura. Pienso en que ya es la cuarta, 
me vienen a la mente las personas con las 
que ya he compartido aventura, y suelto 
un suspiro. Sí, es bonito apostar por los 
sueños, atreverme y no estar solo en el 
vértigo.

Jose Bravo
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Camí Vell d’Alboraia

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

El Camí Vell d’Alboraia era un camí que 
connectava el centre de la ciutat amb la 
població d’Alboraia, tenint com a re-
ferència d’accés, igual que el Camí Vell 
de Benimaclet, el Pont de la Trinitat. 
Des d’aquest pont s’arribava fins al que 
avui és l’encreuament del carrer Albo-
raia amb Primat Reig, on començava la 
part del camí que creua el nostre barri i 
el d’Orriols.

El camí transcorria amb moltes corbes 
entre els barris d’Orriols – Rascanya, Sant 
Llorenç, i Benimaclet, sent travessat per 

la séquia de Rascanya. Paral·lel a ell trans-
corria la via fèrria del Trenet que feia el 
recorregut Pont de Fusta – Rafelbunyol, 
la qual el travessava a l’altura del baixador 
de l’estació de Sant Llorenç. Aquest esta-
va situat en l’actual avinguda Alfauir, a 
l’altura del Mercadona aproximadament. 
També connectava a la seua dreta amb el 
Camí Cases de l’Enginyer, que venia des 
de Benimaclet.

Algunes de les alqueries que podíem tro-
bar en el recorregut eren: Les Cases de 
Copa, que es trobaven prop de l’encreu-
ament entre el Camí Vell d’Alboraia i el 
Camí Cases de l’Enginyer. Apareixen ano-
menades en La Barraca, de Vicente Blasco 
Ibáñez. Al seu costat es trobava El Pellero, 
dit així perquè es dedicava a la venda de 
pells de conill. També en aquell entorn 
estava situada la font de Sant Llorenç. 
Una mica més apartada dels dos camins 
es podia veure l’alqueria La Puríssima, la 
qual va ser salvada del seu enderrocament 
durant la urbanització del PAI d’Orriols, 
dut a terme a la fi de la dècada dels noran-
ta del segle passat i principis de la dècada 
passada, i va ser condicionada anys arrere 
per a centre de dia per a persones ma-
jors. Una vegada creuada la séquia d’Els 
Orriols, trobàvem l’alqueria Crema, que 
estava situada just on des de 1969 està 
l’Estadi del Llevant. Anteriorment, el 
camp de futbol estava al costat del riu, a 
prop de l’actual Pont de Fusta, i era cone-
gut com El Vallejo.

Una vegada passat l’entorn de l’alqueria 
Crema, el camí s’endinsava ja en territori 
de la població d’Alboraia.

Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
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Todo EnCaja es el producto del concurso 
Playhouse 2016, promovido por la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valencia, el Aula de Infancia y Adolescen-
cia de la UPV y los Huertos Urbanos de 
Benimaclet.

La idea principal del proyecto nace de 
la necesidad de incluir un espacio úni-
co para los niños dentro de los huertos 
urbanos de Benimaclet. Este proyecto 
se concibe como un lugar en el que rela-
cionarse con la naturaleza más inmediata 
y tener la posibilidad de experimentar el 
placer de cultivar y recolectar una cose-
cha propia. Además, se colocan diferentes 
espacios para poder realizar cualquier ac-
tividad propia de un niño, como pintar, 
dibujar, leer, trepar o mirar las nubes.

El diseño escogido para albergar todas 
estas idas y venidas infantiles es una 
agrupación de cubos de 1,40 metros de 
altura construidos a partir de tablones 
de madera, provenientes del desmonte 
de palets.
 
En total se trata de cinco cubos ordenados 
en tres niveles: un primer nivel asociado 
al foso de huerta infantil, un segundo ni-
vel compuesto por tres de los cinco cubos 
que, conectados entre sí, ofrecen un espa-
cio de pintura, de lectura y de descanso; y 
por último el tercer nivel, que se compone 
por el cubo destinado a crear un lugar de 
relación y descanso con una vista amplia 
sobre la huerta y el entorno cercano. Esta 
composición en tres niveles nos permite 
asimilar el cambio de terreno de la zona y 
dar cabida a diferentes usos y ambientes, 
de modo que, el primer nivel de huerta 
es de fácil acceso, mientras que el tercer 
nivel es más íntimo y cerrado. 

Esta ordenación apilada, junto con el uso 
de los tablones de madera como material 
principal, hacen que el diseño tenga as-
pecto de casa árbol o de fortaleza impro-
visada. El uso generalizado de la madera 
también propicia una sensación de homo-
geneidad y regularidad, lo que da pie a una 
personalización o “customización” de cada 
cubo de forma individual, haciendo más 
fuerte el vínculo entre el niño y el lugar 
y de alguna manera convirtiéndolo en “su 
lugar”, ofreciendo así un espacio nuevo y 
diferente a la clásica zona de juegos.

La orientación de cada uno de los cubos 
depende de diferentes variables como: el 
uso, la dirección del sol, o las vistas que 
se quieran ofrecer. Todos los niveles tie-
nen acceso a pie, ya sea mediante rampa 

18 

Todo EnCaja
Un proyecto para la infancia de Benimaclet



Exposición del concurso Playhouse 
ETSAV - U. Politécnica de Valencia
Camino de Vera, S/N

o escalera convencional, de modo que no 
se crea ningún espacio inaccesible para un 
adulto, además, en cada nivel existe una 
escalera de mano que permite la conexión 
vertical entre cubos e invita a jugar esca-
lando y explorando.

La zona de huerta comprende casi la to-
talidad del foso, que se diseña con huecos 
de diferentes tamaños para acoger distin-
tos tipos de huerta.

Escogemos un sistema de construcción 
sencillo, de manera que pueden ser mon-
tados por los propios usuarios de los huer-
tos urbanos y vecinos de Benimaclet. 

De hecho, esa es la intención del sistema 
constructivo. Nuestra idea es proporcio-
nar un diseño que pueda ser disfrutado 
desde el momento de su construcción, 
que pueda ser personalizado y que 
represente un lugar de diversión y re-
lación con la huerta. Representa una 
alternativa a las zonas de juego infantiles 
típicas de ciudad y propone un tipo de 
juego diferente, más en contacto con la 
naturaleza, más aventurero y más cercano 
a la imaginación. La ciudad de hoy en día 
ofrece cada vez menos espacios para los 
más pequeños y menos oportunidades de 
disfrutar del medio natural.

Invitamos a todos los usuarios de los 
huertos urbanos y vecinos de Benimaclet, 
adultos y niños, a ser partícipes con noso-
tros de la construcción de este particular 
lugar de infancia. 

Jaime Cánovas y Carmen Clares
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wikipedia / Alberto_Torres_Blandina
twitter / @elblandina

En Contra los lobos se van alternando tres 
historias muy distintas que poco a poco 
se van trenzando hasta convertirse en una 
sola. La primera habla sobre unos jóvenes 
hartos del sistema que deciden tomarse la 
justicia por su mano. Es un relato políti-
co, violento y adolescente que nos habla 
de nuestra época. De la crisis de valores y 
del hartazgo ante las viejas políticas inca-
paces de dar cuenta de las complejidades 
de nuestra sociedad. La segunda historia 
es un relato policial que se centra en la 
investigación sobre la identidad de un 
extraño mendigo encontrado a las afueras 
del bosque con el cuerpo tatuado por ex-
traños símbolos religiosos y las yemas de 

los dedos quemadas. La tercera historia 
nos habla de un hombre que se descubre 
atrapado en su casa, donde hay una pre-
sencia extraña y terrorífica para la que no 
tiene explicación. 

Ellos son los enfermos. Los raros. Los 
distintos. Los impropios. Habitan los 
márgenes y deben adaptarse para encajar. 
Obedecer y camuflarse para pasar desa-
percibidos. Porque la lucha es desigual. 
Porque no pueden ganar. Ni en mil años 
podrían... ¿O sí?, piensa Pablo, dispuesto 
a cruzar todos los límites y a cambiar las 
reglas que deban cambiarse. Y es que Pa-
blo tiene un plan: huir de un orden falso, 
arbitrario e impuesto. Encontrar la puerta 
que le llevará a ese lugar donde todo lo 
que creíamos saber deja de servir. Donde 
los caminos no se siguen: se dibujan. 

Contra los lobos es una novela que va mu-
tando. Una maquinaria de relojería don-
de todas las piezas acaban encajando de 
forma sorprendente hasta una resolución 
que nos dejará helados. Las tres historias 
que la componen se conectan página a pá-
gina, desplegando ante el lector un mapa 
donde encontrar salidas para escapar del 
signo de nuestros tiempos: lugares comu-
nes convertidos en pozos o altares, leyes 
atávicas que carecen de justicia social, 
trazados ocultos que solo son visibles si 
sabemos dónde mirar...

Alberto Torres Blandina

Contra los lobos
Alberto Torres Blandina

Puedes encontrar Contra los lobos en
Librería Gaia
C/ Daniel Balaciart, 4
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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Qui sou? Com us vau conéixer?
Danny Boy: Jo encara no sé qui sóc; pel 
que fa a la formació musical som dos ena-
morats del Blues i la bona música que ens 
ajuntem per a tocar. Vaig trobar l’Oscar, el 
germà de Raúl, en un poble de Girona du-
rant un festival i em va dir que Raúl vivia a 
València des de feia poc temps. Quan vaig 
tornar em vaig posar en contacte amb ell 
per a convidar-lo a un concert meu.
Raúl Rabadán: També se’m coneix pel so-
brenom “T-bonski” que em va posar Daniel 
Tena, amb el qual col·labore en els meus al-
tres projectes: Big Hollers i Nasty Boogie. 
Precisament va ser Danny Boy el que ens va 
presentar quan vaig arribar a València des 

de Barcelona i no em perdia cap concert de 
Danny i la seua banda, fins que vaig entrar 
en ella. Així ens vam fer amics.

El primer record associat a la música?
Danny Boy: La meua mare cantant òpera 
quan jo tenia 4 anys. M’emocionava molt.
Raúl Rabadán: El meu germà Oscar, deu 
anys major que jo i també guitarrista, és 
el culpable de la meua malaltia musical. 
Sempre vaig tenir una guitarra a mà i uns 
quants discos a casa on podia submer-
gir-me en la música rockabilly, country, 
blues, soul...

Com descriuries la vostra música?
Danny Boy: De les dues classes de música 
que existeixen en el món. La nostra músi-
ca pertany al grup 1. Només això.
Raúl Rabadán: És només blues, però m’agrada.

De què parlen les vostres lletres? 
Danny Boy: De la vida i del paradís perdut.
Raúl Rabadán: Els bluesmen parlaven de 
la vida, poques vegades de temes no terre-
nals. Penes, alegries, whisky i dones.

Una anècdota?
Danny Boy: Benimaclet té un carrer dedi-
cat a un tal Baró de Sant Petrillo i sempre 
que vaig per allí me’n recorde que un tal 
Jutge Petrillo va afavorir la música blues 
a Chicago.
Raúl Rabadán: Doncs una relacionada 
amb Benimaclet. Una vegada em van 
contractar en un café d’ací perquè em sen-
tien assajar a casa i es veu que no ho feia 
malament del tot. Vivia al costat.

Entrevista per Julia Reoyo

Danny Boy i Raúl Rabadán
Música per a escoltar en directe. Sempre 
hi ha més màgia



Banda sonora de Danny Boy per a
Quedar-se adormit 
Je crois entendre encore, Bizet 
Arribar tard a una cita
Can’t get my motor to start, Nick Manson
Enamorar-se en un bar 
Cómo fue, Beny More
Molta gent
Armadillo Stomp, Freddie King
Eixir de festa
Feeling Happy, Big Joe Turner
Morir en pau
Raindrops keep falling on my head

Banda sonora de Raúl Rabadán per a
Quedar-se adormit 
You’re the One, Jimmy Rogers
Arribar tard a una cita
Waitin’ for your call, T-Bone Walker
Enamorar-se en un bar 
Sam Cooke
Molta gent
Rip This Joint, Rolling Stones
Eixir de festa
Rock This House, Hollywood Fats
Morir en pau
Billie Holiday

Podreu trobar-los en
facebook / raultbonski 
facebook / DannyBoyVlc

Pròxims concerts
Danny Boy i Raúl Rabadán
Dimecres 18 de gener - 21:30h
Tallafocs
C/ Baró de San Petrillo, 46
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F R U I T E S  V I C E N T Hola!
Anem a la fruiteria de 
Vicent. 
Ell sempre té fruites i 
verdures de temporada, 
d’agricultura ecològica i 
de proximitat:

P _ M _ S
P _ B R _ T _  
C A _ _ B _ S S E T A 
A L _ _ R G Í _ I A
P R _ N _ S
T A R _ N _ E S 
M _ _ Ó   D’ A _ _ E R
C _ _ X O _ _ S
C A _ L _ T E S
L L _ _ E S
R _ _ M
C O L _ F _ _ R

Ha sigut un bon dia! 
Pots dir-me la quantitat 
que queden de cada 
fruita i verdura?

3
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

8:30 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 39€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:00 Taller de dibujo y pintura Marcos 605937573 Talk! 35
11:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 15/mes
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
16:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
16:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
17:00 "Italiano" (Nivel 1) + Info: 657 787 793 (Sara) Fusionart 20/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
17:15 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
18:00 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20/mes
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) escuela meme 35
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:30 Music Together en familia (de 0 a 4 años) La Pina submarina
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
20:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€
20:15 Teatro de improvisación La Pina submarina 40€ mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
21:00 "Taller de Teatro…"(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 30/mes

Dilluns
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21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
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 Pilates terapéutico Spirit Benimaclet A consultar
11:00 clases de español para extranjeros Marcos 605937573 Talk! 6€/hora
11:00 Pilates Asociación Samadhi
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25/mes
11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
11:30 Pilates express Spirit Benimaclet A consultar
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
12:15 Yoga dinámico Asociación Samadhi
16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 English Build, llevar acabo proyectos bricolaje Talk! 35€
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
17:00 XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:15 "Yoga Para Niñ@S" + Info: 620 22 1847 (Yolanda) Fusionart 15/mes
17:30 Pilates Asociación Samadhi
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€/mes
19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 Relaxació, Respiració i Meditació Avati 15€/mes
19:00 Yoga dinámico Asociación Samadhi
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012 Fusionart 20/mes
19:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 Lindy hop y swing La Pina submarina 30-25€/mes

Dimarts
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20:15 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
20:30 Forró (633 652647) escuela meme 20
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/A +Info: 697800774 Fusionart 30/mes
22:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€

8:30 Pilates (6 horarios diferentes) Centre Mompó 39€/mes
7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
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 Taller de expresion plastica Pilar (652482485) Talk! 35
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 "Clases De Técnica Vocal" +Info: Leya 658538278 Fusionart 20/mes
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
12:00 Yoga embarazadas Asociación Samadhi
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:00 apoyo escolar Pilar (652482485) Talk! 35
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Clases de Valenciá Pilar (652482485) Talk! 35
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 "Tango Argentino" + Info: 673 702 880 (Maia) Fusionart 20/mes
17:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 Taller de Improvisación Teatral Spirit Benimaclet 35€
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) escuela meme 35

Dimecres
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18:30 "Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658 Fusionart 20/mes
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:30 Danza Oriental Asociación Samadhi
18:30 “Open Benimaclet” – software libre (678684520) Escuela Meme
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 Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
19:30 Aprende inglés actuando Gabriela (653310591) Talk! 35€
19:30 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20/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
21:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/B +Info: 697800774 Fusionart 30/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
9:00 Pilates express Spirit Benimaclet A consultar
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
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 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
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
10:00 Terapia psicomotriz La Pina submarina 5€/sesión
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 Pilates Asociación Samadhi
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25/mes
11:00 Danza Contact La Pina submarina 25€/mes

Dijous



TALLERS30 

música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
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
12:15 Yoga dinámico Asociación Samadhi
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras 30€/mes
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 Taller de dibujo y pintura Marcos 605937573 Talk! 35
17:00 XingYi y Bagua (KungFu) | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
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
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
18:00 clases de español para extranjeros Marcos 605937573 Talk! 6€/hora
18:00 Esparto escuela meme
18:00 Tejido y telar (640806927) escuela meme 25
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) escuela meme 35
18:30 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503 Fusionart 20/mes
18:30 Danza Contemporánea La Pina submarina 20€/més
19:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€
19:00 Kundalini yoga Centre Mompó 43€/mes
19:00 Yoga dinámico Asociación Samadhi
19:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 Sevillanas La Pina submarina 25€/mes
20:15 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
20:30 Yoga dinámico Asociación Samadhi
20:30 Danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/mes
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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 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 Taller de expresion plastica Pilar (652482485) Talk! 35
11:00 Pilates Asociación Samadhi
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 29€/mes
17:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
17:15 Yoga La Pina submarina 15€/mes
17:15 Pilates para embarazadas Centre Mompó 29€/mes
17:30 SWING KIDS Spirit Benimaclet A consultar
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€/mes
18:30 Meditación y yoga tibetano Asociación Samadhi
19:30 Danza Tribal vintage sexy Style La Pina submarina 25€/mes
20:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€

8:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) escuela meme
9:50 Yoga La Pina submarina 15€/mes
10:30 Taller de Teatro Infantil Spirit Benimaclet 40€
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
12:30 Aperitivo Swing en La Pentola Satchmo
12:30 Taller de Teatro Adultos Spirit Benimaclet 45€
16:00 Taller de Teatro Adolescentes Spirit Benimaclet 45€

19:00 Tándem de idiomas musical Talk!
20:00 Encuentro de Malabaristas y aprend. T:697800774 Fusionart 

Divendres

Dissabte

Diumenge
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Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic!  
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà) 
EMT 10, 12, 70, 89 i 90

As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet
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passa gorra
consumició inclosa
consumició 

18:25 “Abre Cesar” Cia La Pina Submarina Expojove -
20:00 Exposición de pintura. "Al Compás" de Lidia Guerrero Tallafocs

11:30 Expresión musical creativa con Burton (edad 5/11) La Pina Submarina 7€
17:10 “Abre Cesar” Cia La Pina Submarina Expojove -
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:30 Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

21:30 Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera

11:30 Escultura con material reciclable (edad 5/11) La Pina Submarina 6€
15:00 Speak English lunch. Reservar! La Ola Fresca 10€
17:10 “Abre Cesar” Cia La Pina Submarina Expojove -
20:00 Cocktail Day (hasta la 1:30) London -
21:00 Degustación magrebí Tulsa 3€
21:30 Gipsy Jazz Trio Tallafocs

Miércoles del Calzone La Bufala 5€
11:30 Pintura colectiva en papel gigante (edad 5/11) La Pina Submarina 6€
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:10 “Abre Cesar” Cia La Pina Submarina Expojove -
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:30 PinXatet: Pintxo i Xatet Tallafocs 2€
21:00 Degustación asiática Tulsa 3€
21:30 Angie Velcam & The Bangarang Flamenco Reggeae Tallafocs

Diumenge 1

Dilluns 2

Dimarts 3

Dimecres 4
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Dimarts 9

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€
21:30 Flamenco con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
20:00 Aperitiver: Llum canta Marieta Ganduleta Tulsa 5€ 
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera

21:30 Mollusque musica en frances Kaf Café -

10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
18:15 Taller Ecstatic dance: “El silencio baila”. Vio Samadhi 10€
19:00 Descubre tu Sonido Interior con Nel·lo Royner La Pina Submarina 10€

17:00 Grupo trabajo proyecto Preciós Plastic Lab. de Fabricación

20:00 Imagina, arte digital de Sergio Utrera López. Chico Ostra

20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:30 Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

15:00 Speak English lunch. Reservar! La Ola Fresca 10€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

20:00 Cocktail Day (hasta la 1:30) London -
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:00 Satchmo: Jam de balboa+clase gratuita enBabia -
21:00 Degustación mexicana Tulsa 3€

Dijous 5

Dissabte 7
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21:30 Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera

21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Duo Jazz Vocal con Vicent Colonques y Celia Mur Tallafocs

Miércoles del Calzone La Bufala 5€
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:30 Iniciación al ganchillo Entre agujas y ganchillos 20€
18:00 Storytelling in English. Reservar! La Ola Fresca 2€
18:00 Clase especial de Biodanza La Pina Submarina

20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
20:30 PinXatet: Pintxo i Xatet Tallafocs 2€
21:00 Degustación magrebí Tulsa 3€
21:15 Speakeasy (intercambio inglés-español) Spirit Benimaclet -
21:30 Comedy Jam Kafcafe. Kaf Café -
21:30 Músicas del Mundo: Oir´t´riO Jazz Blues Latin Tallafocs

22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€

17:30 Cerdito de ganchillo Entre agujas y ganchillos 15€

20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€

20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -

20:30 "Cachi Bachi" de Jorge Affranchino Teatro Círculo 8-10€

21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -

21:30 Flamenco con Valeriano Gonzalez  e invitados Tallafocs

22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

Dimecres 11

Dijous 12



19:30 presentacion curso suelo pelvico Alegre Conchita

20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
20:30 "Cachi Bachi" de Jorge Affranchino Teatro Círculo 8-10€
21:30 “Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral) Fusionart

21:30 Globo de Elio Kaf Café -
23:30 DJ & Proyecciones: (Rumba/Rock/Reggae). Fusionart

10:00 Salud Emocional. Práctica para el Ciclo Vital I Avati

10:00 Taller de fotografia: revelat digital La Tapadera 25€
11:00 Chaleco de cuello alto (material no incluido) Entre agujas y ganchillos 12€
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
17:00 Taller “La mujer salvaje que hay en ti y sus depredadores” Samadhi 30€
17:30 Clase especial de Biodanza La Pina Submarina 10€
18:30 VII Aniversario London London -
18:30 Picaeta pagada por el London London -
18:30 Puertas abiertas Taller Improvisación Teatral Spirit Benimaclet -
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Spirit Benimaclet -
20:00 noche de piano con Sayuri Akimoto Kaf Café -
20:00 Aperitiver: Julio Bustamante Tulsa 5€
20:30 "Cachi Bachi" de Jorge Affranchino Teatro Círculo 8-10€
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:30 Concierto:“Doudou Nganga" Organic Acoustic M. Fusionart

23:00 Concierto Los Guapos London -
23:30 DJ & Proyecciones: (Afro/Reggae para Bailar). Fusionart

Divencres 13

Dissabte 14
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10:00 Salud Emocional. Práctica para el Ciclo Vital I Avati 85/95€
10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:00 Fiesta 2º Aniversario La Bufala: Concierto+pintxos y tapas La Bufala

18:30 La clásica del Domingo Spirit Benimaclet -
19:00 Jam de danza contact La Pina Submarina 5€
20:00 "Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Bar y Música.. Fusionart

20:30 "Cachi Bachi" de Jorge Affranchino Teatro Círculo 8-10€

Inicio Curso de Iniciación a la Fotografía La Fotoescuela 330€
17:00 Grupo trabajo proyecto Preciós Plastic Lab. de Fabricación

20:30  al vaivén de mi carreta'. ' Benimaclet sona' Kaf Café

20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:30 Entrevistes sobre Benimaclet Kaf Café

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

Inicio Curso "Atreviendonos a mirar" La Fotoescuela 330€
15:00 Speak English lunch. Reservar! La Ola Fresca 10€
17:30 mantita zurcida (material no incluido) Entre agujas y ganchillos 10€
20:00 Cocktail Day (hasta la 1:30) London -
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:00 Degustación griega Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Xavi Gómez (jazz&more) Tallafocs

21:30 Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera

Miércoles del Calzone La Bufala 5€

Diumenge 15

Dilluns 16

Dimarts 17
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Inicio Curso avanzado de Fotografía La Fotoescuela 330€
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
17:30 iniciación agujas rectas Entre agujas y ganchillos 20€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:30 PinXatet: Pintxo i Xatet Tallafocs 2€
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:15 Speakeasy (intercambio inglés-español) Spirit Benimaclet

21:30 Danny Boy y Raúl Rabadán Blues Tallafocs

22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

Inicio Curso proyectos Fotograficos La Fotoescuela 330€
13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:30 banda para la cabeza Entre agujas y ganchillos 12€
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€
20:30 "Ligeros" de Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:00 Degustación griega Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Flamenco con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

19:30 charla taller seduces o te seducen? Alegre Conchita 5€
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
20:30 "Ligeros" de Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€
21:00 "Gala De Magia" Grupo de mágicos magos Fusionart

23:30 DJ & Proyecciones: (Reggae/Hip Hop/Dub…). Fusionart

Dijous 19

Divendres 20
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

Inicio Curso de Iniciación a la Fotografía La Fotoescuela 330€
9:00 Yo, mujer sexual, II Avati 40€
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
17:30 Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi... 680 175 174 Fusionart 7
19:00 “el monólogo del Me_mes. LARisa Escuela Meme 3€
19:00 presentación del libro de Victoria Ash Kaf Café -
19:00 Concierto Cuencos Meditación Vibracional Energética. Samadhi

19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Spirit Benimaclet -
20:00 Aperitiver: Candi y el trío Compadrón Tulsa 5€
20:30 "Ligeros" de Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:00 Noche Africana+Concierto+Invitadxs+Mercado Africano+DJ Fusionart

21:30 Concierto: Hermanos Thioune (Tradicional Africano) +... Fusionart

21:30 Marnáin en concierto - presentación "Azul fellawen" Kaf Café -
23:30 . DJ & Proyecciones: (Afro/Reggae para Bailar). Fusionart

10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
20:00 Encuentro de Malabaristas y Aprendices + Bar y Música.. Fusionart

20:30 "Ligeros" de Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€

17:00 Grupo trabajo proyecto Preciós Plastic Lab. de Fabricación

20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:00 Cena Japonesa Chico Ostra 12 €
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

Dissabte 21

Diumenge 22

Dilluns 23



15:00 Speak English lunch. Reservar! La Ola Fresca 10€
17:30 buho de ganchillo Entre agujas y ganchillos 15€
20:00 Cocktail Day (hasta la 1:30) London -
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:00 Satchmo: Jam de balboa+clase gratuita enBabia -
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Duo Jazz Vocal con Vicent Colonques y Marga Landete Tallafocs

21:30 Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera

Miércoles del Calzone La Bufala 5€
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
18:30 Panorama Cultureta radiomalva.org 104.9 Fusionart

20:00 Burns Night: noche escocesa con música y poesiaLa Ola Fresca 14€ 
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 London Chatterbox London 4€
20:30 Concursong¿ Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
20:30 PinXatet: Pintxo i Xatet Tallafocs 2€
21:00 Degustación asiática Tulsa 3€
21:15 Speakeasy (intercambio inglés-español) Spirit Benimaclet -
21:30 Comedy Jam Kafcafe Kaf Café -
21:30  Katak Electrónica con impros de bajo y saxo Tallafocs

22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:30 gorro descolgado de dos agujas (material no incl)Entre agujas y ganchillos 12€

Dimarts 24

Dimecres 25

Dijous 26
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

19:30 Charla taller. Creatividad erotica Alegre Conchita 5€
20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€
20:30 "Ligeros" de Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Flamenco con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

23:00 Acústico: Enric Martn London -

18:00 Aprende a coser a máquina Esperanzarecicla 25€
20:00 "Velada Literaria+Concierto"Multiculturalidad/convivencia Fusionart

20:00 Cocktail Day (hasta la 1:30) London -
20:30 Samadhi Time: Taller de pranayama. Nuria Mirto Samadhi 5€
20:30 "Ligeros" de Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:00 Jam de Claqué Satchmo -
21:30 "Cuarteto de Cuerda Valencia" Bach, Coldplay, M.Argentina Fusionart

23:30 DJ & Proyecciones: (Fusión con instrumentos clásicos...) Fusionart

12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
18:00 Cook, bake, Speak English : Fat burning foods! La Ola Fresca 12€
19:00 “Es3” teatro Contemporáneo Escuela Meme 3€
19:00 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Spirit Benimaclet -
19:00 Cata de vinos ecológicos naturales La Tapadera 15€
20:00 noche de piano con Sayuri Akimoto Kaf Café -
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -

Divendres 27

Dissabte 28



20:00 Aperitiver: Tomàs De los Santos Tulsa 5€  
20:30 "Ligeros" de Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:30 Noche de Tango + Concierto + Demostración Tango + DJ&.. Fusionart

21:35 Concierto: "Latosinski - Diaz Gonzalez" (Duo de Tango)... Fusionart

23:00 Acero Tallafocs

23:30 DJ & Proyecciones: (Tango Fusión). Fusionart

10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca

18:00 “Abre Cesar” Cia La Pina Submarina La Pina Submarina 5-7€
18:30 La clásica del Domingo Spirit Benimaclet -
19:00 “Es3” teatro Contemporáneo Escuela Meme 3€
20:00 "Encuentro de Malabaristas y Aprendices" + Bar y Música.. Fusionart

20:30 "Ligeros" de Gerardo Esteve Teatro Círculo 8-10€

17:00 Grupo trabajo proyecto Preciós Plastic Lab. de Fabricación

20:30 Homenatge a Cuba i Fidel Kaf Café

20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:30 Entrevistes: Amistad con Cuba y Cubanos en Valencia Kaf Café

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

15:00 Speak English lunch. Reservar! La Ola Fresca 10€
20:00 Cocktail Day (hasta la 1:30) London -
20:30 Vegimaclet: espai vegà: fast food vegà La Tapadera -
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:30  Jazz con Pau Viguer, Xuso Barberá y Felipe Cucciardi Tallafocs

21:30 Lupe Azcano & the Jazzy Jammin' Band La Tapadera

Diumenge 29

Dilluns 30

Dimarts 31
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  BENVINGUTS!

La Tapadera és un espai associatiu cultu-
ral i gastronòmic vegà ubicat al barri de 
Benimaclet. El nostre objectiu és crear un 
espai alliberat i diferent, en el que pro-
moure la cultura i el veganisme a la ciutat 
de València.

Per assolir aquest propòsit acollim dintre 
de nosaltres VEGiMACLET; un projecte 
gastronòmic inspirat en el menjar a l’estil 
fast-food en el que podràs gaudir d’ham-
burgueses, hot-dogs, nuggets, sandwich 
i entrepans, entre altres, així com una 
àmplia varietat de tapes. La nostra idea 
va sorgir per la necessitat de poder oferir 
aquest tipus de menjar, que en pocs altres 
llocs es pot trobar, a un públic vegà però 
sobretot també per als no vegans escèptics 

que podran comprovar que es pot gaudir 
dels sabors de sempre sense haver de ma-
tar animals.

Tots els dimarts a la nit comptem amb 
l’actuació de Lupe Azcano & the Jazzy 
Jammin’ Band, oferint a les nostres i els 
nostres clients el millor jazz de València. Un 
espectacle de portes obertes i gratuït, apte per 
a tot tipus de públics, per donar a conéixer el 
gran talent d’aquesta banda de músics.

Comptem amb un espai ampli i versàtil, 
on acollim activitats i iniciatives diverses 
d’altres persones i col·lectius, com ara 
tallers, projeccions i presentacions, entre 
d’altres. A la Tapadera estem obertes a 
propostes i iniciatives que ens feu arribar 
i que ens ajuden per una banda a crear 
un teixit social al barri, i també acomplir 
amb els nostres propòsits.

Finalment comptem també amb un espai 
de llibreria associativa, La Tapadorota, en 
el qual podreu trobar edicions al marge 
dels circuits editorials tradicionals i co-
mercials, i també productes culturals 
d’autoedició. Comptem amb una àmplia 
varietat de títols de temàtica molt diver-
sa, que van des d’història a la sociologia, 
els videojocs, la pedagogia, el veganisme i 
també títols infantils.

Us esperem a La Tapadera, un gran espai 
al barri, on conflueixen projectes, iniciati-
ves i propostes diferents que anem cons-
truint entre totes. Vine a conéixer-nos, 
t’hi esperem!

Equip La Tapadera

44 

La Tapadera
C/ Salvador Almenar, 4, baix 1
facebook / vegimaclet
facebook / latapaderaespacio

Vegimaclet
El projecte vegà de l’espai cultural La 
Tapadera
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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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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

La Alegre Conchita
Projecte educatiu i sexològic

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

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

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

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

Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

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

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

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

Chico Ostra
Café-llibreria

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

C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h  Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960 719 944
facebook / chicoostra
chicoostra.com
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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
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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

La Fotoescuela
Cursos i tallers de fotografia

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 fotografia comença 
així, per casualitat.        foto: Ximo Ahibar

C/ Utiel, 6
Dl-Dv 10-13:30h 17-20:30h
635 160 019
lafotoescuela.com
facebook / lafotoescuela
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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
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C/ Músic Magenti, 11
Dm-Ds 10-22h Dg 10:30-20h
610 026 305
facebook / laolafresca

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

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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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

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 



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.   
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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’. 

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
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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

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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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.






