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Hola! 

Tens entre les teues mans el 25é 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, textos llocs

Col·laboradors 
Alejandro Portaz, Anaïs Florin, Ana Penyas, 
Cristina Corretja, Irina Martínez, A. Prenem 
l’Escenari, Mö ilustración y serigrafía, Miquel 
Canyada, Iván Colom, Antonio Pérez, La Ta-
padera, Luis Pastor, Vanessa Giner, Alejandro 
Murcia, Juana Varela, Nef Martínez, Círculo 
de la Vida, Escuela con Alma, Obrim Fronte-
res, Pepe Castro y AVV de Benimaclet. 

Portada 
Jorge Lawerta

Impressió
Grupo Gráfico Alzira
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Jorge Lawerta
Portada del número de març

lawerta.com
instagram / lawerta
facebook / lawerta

Com vas començar a dibuixar? Des de 
sempre m’ha agradat dibuixar. Ja de xico-
tet en la guarderia vaig fer alguna felicita-
ció nadalenca.

Què volies ser de xicotet? A més de 
professions típiques com futbolista o as-
tronauta, recorde voler ser dibuixant de 
Disney.

Per què Lawerta? El meu cognom és 
Lahuerta. Quan tenia 10 anys me’n vaig 

anar a viure durant una època als Estats 
Units. El meu pare en inscriure’ns en el 
col·legi va ajuntar la H i l’U de tal manera 
que algú les va interpretar com una W i 
així va sorgir Lawerta.

Com definires el teu treball? Simple i 
colorista.

Has viscut a Nova York, a Buenos Ai-
res i ara a València. Què et quedes de 
cadascuna d’elles? Bé, Nova York i Bue-
nos Aires són ciutats enormes amb una 
història i una oferta d’oci i cultural que 
em fascinen. Si poguera, viuria 4 mesos 
a l’any en cada ciutat! Vaig decidir tornar 
a València perquè establir-se i començar 
de zero resultava molt més fàcil que en les 
altres ciutats.

Per què decidires deixar de treballar per 
a agències de publicitat i fer-te freelance? 
Principalment perquè no gaudia amb el 
treball. La dinàmica amb els caps, la rela-
ció amb el client, el poc poder de creixe-
ment dins de les empreses... Era com el 
dia de la marmota.

Què t’agrada dibuixar? Et diria que els 
dos temes que més em motiven són el 
futbol antic i la música. Després sempre 
hi ha temes que van i vénen com ara ciu-
tats, pel·lícules... Però eixos dos temes, el 
futbol antic i la música, són els que més 
m’inspiren.

Què t’interessa de cadascuna d’elles? La 
música l’escolte constantment i sempre 
he tingut com projecte fetitxe, el disseny 
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de la portada d’un disc o el cartell d’un 
concert. És quelcom que sempre està prop 
inspirant-me. A més l’estètica dels grups 
que escolte sempre ha estat molt present 
en el meu treball. Sobre el futbol m’agra-
den totes eixes històries de principis del 
segle XX. També l’estètica d’aquell futbol, 
sense marques ni patrocinadors, amb ju-
gadors grossos, alcohòlics, analfabets...

A quin grup de música t’agradaria 
fer-los una portada?  Molts realment! 
NOFX, Lagwagon, Beatsteaks... La raó? 
Perquè sóc fanàtic!

Què s’escoltaria en un garito on Lawer-
ta tria la música? Tots els grups punk 
rock de finals dels 90.

Pensant en el futbol actual em venen 
al cap les quantitats milionàries que es 
paguen per jugadors, la presència i visi-
bilitat enorme de marques i empreses, 
jugadors convertits en uns autèntics in-
fluencers. Què em diries? Bé, com tot el 
que agrada i “ven” en aquest món, no tar-
da a ser comprat i transformat en produc-
te. No em sembla ni bé ni malament, la 
veritat. Preferiria que fos menys mercantil 
i més amateur, però no es pot fer res.

Com és el teu procés creatiu? Solc gastar 
més temps en pensar com transmetre els 
conceptes que el client em demana que 
en dibuixar. Faig molta recerca, cercant 
imatges i llegint textos que m’ajuden a 
crear una història sobre la qual recol-
zar-me. Després dur-ho a terme no sol 
necessitar tant de temps, també perquè el 
meu estil és simple i això ajuda.

Quins són els teus referents? Bufff! Són 
molts i cada dia descobreixes gent que fa 
un treball espectacular. Et diria que quan 
vaig començar a treballar pel meu compte 
venia de beure molt del treball de Maris-
cal i Alex Trochut. De xicotet recorde un 
llibre de Norman Rockwell que corria per 
casa que m’encantava veure. M’al·lucina-
va com explicava històries.

Pensant en les Falles, què és el que més 
t’agrada de la festa? I el que no t’agra-
da? No m’agrada la magnitud que han as-
solit les Falles. Crec que hi ha massa gent i 
en alguns moments literalment no es pot 
fer res. Però m’agrada l’ambient de festa 
que s’instal·la, la mascletà i les mateixes 
Falles.

Anar-se’n o quedar-se? Anar-se’n!

Si durant les Falles la ciutat sencera es 
cremara, què salvaries de ta casa? I del 
teu estudi? El meu disc dur, els meus tre-
balls i els meus discos.

Un grup de futbol, un grup de música, 
un disc, una pel·lícula i un llibre. Valèn-
cia CF, NOFX, Everything Sucks de Des-
cendents, Malditos Bastardos i Historias 
del calcio d’Enric González.

Parla’ns de la portada que ens has pre-
parat. Bé, aprofitant que és el mes de 
Falles he representat a una fallera al meu 
estil. Potser més prop de l’estètica que 
m’agrada que de l’estètica real.

Entrevista per Manuel Pérez Bernat
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En nom del progrés, la Ronda
Anaïs Florin, 2016 

“En nom del progrés, la Ronda” es una 
intervención de dos vallas publicitarias 
en la Ronda Nord de Benimaclet. En la 
primera se encoló una fotografía de la 

huerta de Benimaclet antes del comien-
zo de las obras de la Ronda. La segunda 
fotografía fue tomada por David Segarra 
en el año 2001 en la Ronda Nord de Be-
nimaclet.

“En ella se ve cómo la policía desaloja y 
detiene a los activistas de Salvem L’Horta 
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de Benimaclet que estaban encadenados 
a las excavadoras. Fue publicado en el pe-
riódico L’Avanç. Las movilizaciones dura-
ron meses y lograron ralentizar las obras 
y hacer que los vecinos de Benimaclet, 
Valencia y Alboraia se interesaran por el 
destino de sus huertas. Miles de personas 
participaron en la defensa y protección 

de la huerta de Benimaclet. Años después 
nacería la iniciativa de huertos urbanos 
en las antiguas huertas. Actualmente el 
ayuntamiento de Valencia y el gobierno 
valenciano han dado la razón a los agri-
cultores y ecologistas poniendo medidas 
legales de protección a la huerta valencia-
na.” David Segarra.
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Perquè els somnis són 
possibles
Els Horts d’Amivera

.facebook / proyectoamivera
facebook / los-huertos-de-amivera

Amivera és la història de 6 dones que 
tenien una visió diferent de la vida i van 
decidir apostar per crear el seu propi camí 
a través de l’acció.

Van ser molts els moments d’imaginar un 
espai comú on viure, crear, compartir i 
sobretot ser felices. No va ser fins a l’octu-
bre del 2014, quan va sorgir l’oportunitat 
d’adquirir la cessió d’una alqueria situada 
a l’Horta d’Alboraia i ens convertirem en 
masoveres durant 20 anys a canvi de la 
seua rehabilitació.

A partir d’aquest moment iniciem un 
projecte vital que va canviar completa-
ment les nostres vides.

Per què ho fem?
Amivera naix de la necessitat de despertar 
davant un món que no ens convenç. 

Considerem que ens trobem en una socie-
tat capitalista i en crisi de valors, lluites de 
poders, desigualtats i així la llista inesgota-
ble del llegat que deixarem als nostres fills.

La pressió social estructural ens crea un 
marc normatiu inapel·lable i ens exigeix 
submissió sistemàtica en benefici de l’efi-
ciència del conjunt i la productivitat. Som 
portats pel curs de la vida i ens limitem a 
seguir pautes imposades per a no ser tritu-
rats per la màquina social.

La supervivència individual, la frustració i 
la depressió s’han convertit en una cosa ja 
normal en els nostres dies i no sembla que 
no hi haja cabuda per a l’experimentació 
ètica i la recerca d’eixides o alternatives 
originals, lliures i humanitzades.

Des de Amivera creiem en la necessitat 
de treballar nous valors d’una forma més 
social, igualitària i inclusiva; així com el 
desenvolupament d’hàbits més saludables 
i sostenibles amb el medi ambient.

On estem?
Una de les raons més importants que mou 
aquest projecte, és l’oportunitat de formar 
part de la repoblació, rehabilitació i con-
servació de l’Horta de València.



Entre 1956 i 2011 han desaparegut dos 
terços de l’Horta de València, un 64% de 
la superfície dedicada a ella: ha passat de 
15.000 a 6.000 hectàrees en 50 anys.

Creiem en la recuperació de l’Horta i els 
seus oficis tradicionals com a eina educati-
va, creació d’ocupació i desenvolupament 
personal a través de l’ús d’horts urbans, 
tallers, activitats mediambientals o inter-
canvi de coneixements i bones pràctiques. 
D’ací naix l’associació Els Horts d’Ami-
vera que duu a terme aquestes iniciatives.

Ara com ara
Des que tot açò va començar, han pas-
sat ja més de dos anys plens de tot tipus 
d’emocions, passant per tot tipus d’im-
prevists que no esperàvem trobar. Perquè 
quan tries un camí diferent, la teua vida 
canvia dia a dia.

I ací seguim i seguirem, doncs, l’obra més 
gran que estem construint és la mateixa 
experiència de viure aquest procés. No es 
tracta tan sols de posar rajoles, sinó traure 
força dia a dia, conservar la il·lusió, so-
brepassar dificultats i trobar solucions als 
problemes que apareixen. És un procés 
d’aprenentatge, creixement i descobri-
ment personal. I és que res és possible 
quan estàs assoles i solament el conjunt 
pot canviar les coses.

Per tot açò, solament queda donar les grà-
cies a totes les persones que fan possible 
aquest projecte i creuen que tot allò que 
somiem és possible.

Cristina Corretja i Irina Martínez
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Les companyes de l’Assemblea Prenem 
l’Escenari, presenten el seu manifest. 

La trobada Prenem l’Escenari! va nàixer 
arran la presentació del documental “To-
mar el escenario”, amb la intenció de fer 
una crítica i crear debat sobre el masclis-
me dins de l’escena musical alternativa. 
No obstant això, volem ampliar-ho a al-
tres àmbits (artístics, tècnics, relacionals) 
on el paper de la dona continua relegat a 
un segon pla i la seua presència ha d’en-
frontar atacs masclistes.

Les trobades les organitzem mitjançant 
assemblees obertes no-mixtes i les perso-
nes que hi treballem i participem ho fem 
de forma militant. Creiem en l’autogestió 
com una forma de desenvolupar-nos i po-
tenciar-nos; volem també recordar que no 
és un festival, és un espai d’aprenentatge, 
sororitat i suport mutu, de debat, reflexió, 
encontre, i de compartir bons moments. 
No busquem l’elitisme musical, volem 
crear espais inclusius per a totes aquelles 
que vulguen dinamitar els discursos i les 
dinàmiques de poder que ens limiten.

En el darrer any hem pogut presenciar 
canvis notables a l’hora de prendre cons-
ciència per part de les dones músiques, 
que han anat buscant vies de complicitat i 
creant xarxes de sororitat, al mateix temps 
que s’han denunciat situacions discrimi-
natòries com els cartells de concerts on 
se’ns invisibilitza i s’han posat en marxa 
mecanismes i eines per combatre aquestes 
situacions.

Algunes solucions com programar més 
grups on hi participen dones, bolleres i 
trans als festivals i concerts, són mesures 
insuficients però, entenem, necessàries 
per a fer les primeres passes. No obstant 
això, el vertader canvi pel qual ni tan sols 
caldria pensar que ‘s’han de programar 
més grups’ vindria del “prendre conscièn-
cia” i partit, de cada individu. Per part del 
“grup opressor” de detectar la seua in-
fluència i responsabilitat dels seus privile-
gis i actuar per tal de deconstruir-los. Per 
part del grup oprimit, d’adonar-se del seu 
lloc davant el món i com afecten aquests 

3a trobada Prenem l’Escenari
Organitza L’Assemblea Prenem l’Escenari 
i Fusa Activa

fusaactiva.blogspot.com
facebook / FusaActiva
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rols establerts al desenvolupament de la 
seua vida personal i artística.

Tot això inclou també donar una resposta 
contundent davant les agressions masclis-
tes que es donen als espais musicals, per 
transformar-los en espais de seguretat. 
Perquè girar l’esquena a una realitat, no fa 
que aquesta desaparega. Per això, exigim 
visibilització i actuació mitjançant proto-
cols, i en el cas de ser necessari, formació 
prèvia del personal.

Així doncs, tornem a reivindicar els espais 
que també són nostres. Tornem i torna-
rem a fer visible allò que el sistema hete-
ropatriarcal vol mantenir en un segon pla, 
com una “segona veu” que queda soterra-
da. Us convidem que sigueu partícips i 
engranatge del canvi social necessari,  que, 
entre totes “capgirem” un 8 de març que 
s’ha anat deformant amb el pas del temps, 
que, amb “sororitat i rebel·lia”, prenem 
els nostres escenaris i resignifiquem els 
espais. 

Perquè recordant les paraules d’Ella 
Baker: “Nosaltres que creiem en la lliber-
tat no podem descansar fins que arribe”.

text: Assemblea Prenem l’Escenari
il·lustració: Mö ilustración y serigrafía

3a Trobada Prenen l’Escenari
Dissabte 4 de març
CSOA L’Horta i No hay nada mejor 
que 27 amigos
Barri de Benimaclet i Cabanyal
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¿Qué ha cambiado del artista que co-
menzó hace 40 años al de hoy en día? 
Ha cambiado todo. Soy más mayor, he 
evolucionado, he aprendido. Cuando 
somos adolescentes hay mucha valentía 
pero al mismo tiempo muchas inseguri-
dades, miedos y mucho que aprender. Por 
otro lado, la esencia del cantautor que soy, 
creo que ha cambiado poco. Lo que me 
llevó a cantar y lo que me llena cantando 
es tocar el corazón de las personas, hacer 
que la poesía sea el reflejo de los senti-
mientos y el alma. Todo eso se conserva, 
y sobretodo el niño cantarín que yo era y 
que sigo siendo, que canta cuando le da 
la gana a todas horas en cualquier sitio. 

Eso es lo que me mantiene vivo y activo, 
disfrutando del escenario porque, si no, 
estaría planteándome el retiro.

Has recorrido España y parte de Europa 
con tu guitarra, ¿con que lugar te que-
das, musicalmente hablando? Yo creo 
que Portugal, porque es el eje que cons-
tituyó mi música desde los 18 años. Me 
dejé influenciar por José Afonso y la músi-
ca portuguesa y todo lo que conllevaba la 
revolución de los claveles en aquellos años. 
De todas formas, no creo que uno tenga 
que quedarse con un solo sitio para cantar, 
creo que la música, allí donde va, transmi-
te lo que uno lleva consigo mismo.

¿Supone un reto, después de tantos años 
en la música, encontrar nuevas formas 
de inspiración? Siempre es un reto crear 
y siempre lo ha sido. Pero la inseguridad 
de aquellos años siendo más joven, ya no 
la tengo. Cuento con más seguridad a la 
hora de afrontar cualquier composición. 
Pienso que no hay retos, una vez que te 
pones todos tenemos capacidades. Creo 
que mi triunfo es haber sido un joven tra-
bajador, casi sin estudios, y haber conse-
guido escribir mis sentimientos en poesía 
y en canciones a lo largo de tantos años. 
Así que, hoy en día, componer no me su-
pone algo que me quite el sueño. Todo lo 
contrario, es un placer.

Han pasado más de 40 años desde que 
se censuró tu primer disco, ¿las restric-
ciones en la música continúan a día de 
hoy? Recientemente, un cantante de rap 
ha sido juzgado y castigado, por lo tanto 
es visible que sí. Evidentemente no de la 

Luis Pastor
Canciones para construir utopías



Luis Pastor
Divendres 31 - 21.30h 
Kaf Café 
C/ Arquitecte Arnau, 16

misma manera en la que se perseguía en el 
pasado. Antes se perseguía todo de forma 
diaria y de manera más arbitraria, sin jui-
cios legales. Cuando llegó la democracia 
y la libertad llegó otro tipo de censura, la 
económica, que es la que decide que sal-
gas o no en un periódico. Es el poso de 
la censura disfrazada de formas diferentes.

Has participado en teatro y en un do-
cumental. Acabas de publicar tu primer 
libro de poesía, ¿qué te queda? Ahora 
mismo estoy redactando mi biografía en 
verso. Supongo que, en el futuro, escribir 
más libros. Por otra parte ¿qué nos queda 
por hacer? Supongo que la tarea cotidia-
na: la supervivencia de seguir trabajando 
para poder comer y seguir creando melo-
días y escribiendo cosas interesantes. Yo 
creo que nos queda todo por hacer, sobre 
todo nos queda por hacer un mundo más 
justo, que es todo lo contrario de lo que 
se está haciendo ahora. Lo que nos queda 
por hacer es seguir viviendo, que es lo más 
bonito que hay, porque creo que la vida 
es una suerte.

¿Qué nos vamos a encontrar en tu con-
cierto en el Kaf Café? Mucha verdad, 
mucha emoción, mucho sentimiento, 
mucha ternura, todo lo que refleja el 
mundo de mi poesía y de mis canciones.

entrevista: Alejandro Murcia
foto: Pepe Castro 
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El camí de les Fonts connectava Benima-
clet amb una part de l’Horta de Vera així 
com amb el seu Cementeri Parroquial. 
En l’actualitat, el camí ha desaparegut a 
causa de la urbanització de finals del segle 
XX, el PAI Benimaclet Est i la construcció 
posterior de la Ronda Nord.

Com suggereix el seu propi nom, era un 
indret on proliferaven fonts i brolladors, 
els quals sembla que tenien el seu origen 
en les aportacions que en rebien de les 
séquies de la riba esquerra del riu Túria. 
El subsòl arreplegava tal quantitat d’aigua 
què a la plaça de Benimaclet s’hi arribava 
a formar una mena de llacuna on les do-

nes anaven a llavar i, a l’alçada del que hui 
és el Centre Municipal de Serveis Socials, 
arribà a haver-hi un molí que aprofitava el 
curs de l’aigua. Dintre d’aquest local s’hi 
pot veure’n la mola.

És possible que resten traces d’aquests 
corrents d’aigua, ja que, quan es feren les 
obres de clavegueram i col·lectors a la part 
est del barri als anys 2008 i 2009, els tre-
balls s’hagueren de paralitzar un temps a 
l’encreuament dels carrers Mestre Buena-
ventura Pascual i Murta en descobrir-s’hi 
una important veta d’aigua.

Les fonts que hi havia es deien “del Llavae-
ro”, “del Rosí”, “d’Albat” i “de la Murta”, 
d’on pren el nom el carrer corresponent. 
Totes aquestes fonts eren alimentades per 
la Séquia de les Fonts, la qual, al seu torn, 
desemboca a la Séquia de Vera i actual-
ment no es fa servir per al reg.

Al camí de les Fonts, tot i el seu curt traçat, 
hi havia diverses barraques, alqueries i ca-
ses d’horta, totes amb el seu propi brolla-
dor: Casa Montanyana, Nieves, Alqueria 
Guardo, El Vixco, de la Viuda d’Asensi, El 
Buen Ladrón, El Marro i El Borriquillo. 
Més enllà de la Via Xurra, hi ha un cami-
net que ens duu a les alqueries de Serra, Sa-
les i Mos de Burro. El camí segueix i passa 
per la porta del Cementeri Parroquial fins 
a trobar el camí de Vera al costat de Casa 
Xispa i la desapareguda Barraqueta d’An-
dreuet l’Atandaor, on acabava.

Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet

Camí de les Fonts

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

Podreu trobar aquest lloc a
C/ Murta



HUMANS DE BENIMACLET  15

Juana Varela, 35 anys
Ballarina i mama

“La humanitat m’apassiona”

 BENIMACLET CONTA
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Quins temes planteja?  El tema és clar des 
del principi: la voluntat de la persona que 
en aquest moment encarna el poder és in-
qüestionable, millor dit, qualsevol qüestio-
nament, qualsevol argument o prova que-
da invalidada per aquest desig de poder. El 
tema no podria estar de major vigència; 
solament cal donar una ullada al nostre 
dia a dia, al que ens volen explicar des dels 
mitjans: televisió, ràdio, o premsa, per a 
observar que solament una part de la rea-
litat és viscuda i compartida, mentre que 
una altra part està reservada només a l’elit.

Quines són els teus referents? És una 
obra que podem col·locar dins del teatre 
de l’absurd. Els referents són títols em-
blemàtics com La cantante calva o Espe-
rando a Godot i altres més desconeguts 
com Feliz acontecimiento o La lección. 

Parla’ns de l’escenografia. A l’escena 
apareix el que podria ser l’esquelet d’una 
embarcació. En la qual hi ha tres cadires, 
un bagul a manera de caixa sense fons, un 
penja-robes i una llum constant, dura que 
aplana; un dia en ple estiu. L’embarcació 
està envoltada per un mar sense fi.

Per què els personatges són dones?  Al 
principi tots els personatges d’aquesta 
obra anaven a ser interpretats per dones, 
quedant al final els tres centrals i no els 
que anomenem perifèrics que són els que 
desmunten l’argumentació que s’esgri-
meix com un arma. Els personatges feme-
nins tenen relació directa amb el poder. 
Posem de manifest d’aquesta manera que 
no és una qüestió de gènere sinó de model 
social.

  BENIMACLET ACTUA

De què tracta l’obra? Són tres nàufragues 
a alta mar que decideixen que no hi ha 
una altra solució al greu problema que 
se’ls planteja per alleujar la seua fam que 
menjar-se’n una d’elles.  Els arguments 
que esgrimeixen queden invalidats imme-
diatament per la mateixa acció de l’obra.

Què ha suposat per a tu la creació 
d’aquesta peça? Descobrir des de quin 
lloc em situe per a observar la realitat, què 
és el que vull dir i com vull dir-ho amb 
un nou llenguatge. L’elecció del mitjà, el 
teatre, ha sigut fonamental al llarg de tota 
la meua trajectòria i açò condiciona de tal 
manera el missatge que ho modifica tot i 
és l’escena allò que prima.

A la deriva
Entrevista a Nef Martínez
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A la deriva
Del 23 al 26 de març - 20:30 
Teatro Círculo
96 392 20 33

Com treballeu els personatges?  Per la 
creació del personatge, des de la direcció, 
partim d’una sèrie de propostes que te-
nen més de situacions que de conflictes, 
aquests es donen a posteriori. Partim de 
les danses i els sons, de l’acció física amb 
els objectes i implicant el text en l’acció 
creant una trama. 

Què vols provocar en l’espectador? La 
reacció del públic és sempre inesperada: 
riu, plora, es diverteix, se sorprén, fuig, 
es refugia, s’avorreix, es lamenta. Amb 
paraules de Bertolt Brecht, el que pretenc 
és portar l’espectador a emocions, pensa-
ments i accions reals.

Quin paper ha de complir el teatre en 
la nostra societat?  El teatre sempre ha 
sigut un lloc que ha permés a les societats 
i als individus mirar-se en un espill que 
multiplica la realitat, que els fa entrar a 
llocs que d’una altra manera els seria im-
possible. En aquest cas des de l’humor són 
còmplices del joc que ens brinda l’absurd.

Què has aprés al llarg dels anys en el 
món del teatre? Que el que vulgues ex-
plicar, el relat del món que realitzes s’ha 
de fer des de l’honestedat, col·locant les 
teues capacitats, els recursos que tens a la 
teua disposició i la realitat a la balança, 
d’açò dependrà el resultat.

Entrevista per Julia Reoyo 
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El seitan és un dels aliments més famo-
sos en la cuina vegana. Molt versàtil, es 
pot gastar per substituir la carn en quasi 

Seitan bàsic
La Tapadera

La Tapadera
C/ Salvador Almenar, 4, baix 1
Dl-Dm 20.30-24h
contacto@espaciolatapadera.es
espaciolatapadera.es 
facebook / latapaderaespacio

Dificultat Fàcil
Nombre de comensals 6 - 8
Temps 10 minuts per a la massa
            45 minuts de cocció

Ingredients
1 part de gluten de blat (250 g)
1 part d’aigua
1 cullerada de sal
1 cullerada de pebre dolç o fumat
Espècies al gust, una cullerada de cada
1 porció de caldo de verdures
25 ml de salsa de soia

qualsevol plat: fregit amb creïlles, cuit, 
bolonyesa, paella... Imprescindible!

Procediment
Pas 1 Posem el gluten de blat en un bol.
Pas 2 Agreguem les espècies i el pa rat-
llat i removem bé per mesclar-les amb el 
gluten.
Pas 3 Calfem l’aigua al foc i desfem el 
caldo de verdures en ella. Agreguem la 
salsa de soia.
Pas 4 Fer un forat al centre del gluten i 
agregar l’aigua. Mesclar tot bé fins a ob-
tenir una massa uniforme en forma de 
pilota.

Bullit
Pas 1 Emboliquem la pilota de seitan 
amb unes quantes voltes de paper de film 
resistent al microones i la nuguem bé. 
Pas 2 Punxem amb un escuradents dife-
rents vegades per tots els costats.
Pas 3 Posem aigua a bullir i coem durant 
45-60 minuts.
Pas 4 Traguem la pilota de l’aigua i la 
deixem refredar. Un cop refredat el seitan, 
llevem el film i tallem en quadradets...
Pas 5 Sofregim el seitan en quadradets 
amb all i paramil fins que quede daurat.

Equip La Tapadera
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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Com podem transformar el món en un 
lloc més just, equitatiu, pacífic, respec-
tuós, tolerant, amorós i sostenible? Abans, 
quan em feia aquesta pregunta, em sentia 
aclaparada, no sabia per on començar, 
sentia que jo sola no podia fer res! Fins 
que vaig descobrir que tenia una eina 
molt potent al meu abast, que a més, 
podia usar a tota hora: la relació amb els 
meus fills!

Una manera de transformar el món és 
criant d’una manera conscient, amoro-
sa i respectuosa.

Un canvi de consciència social, amb la 
perspectiva d’una possible transformació 
del sistema educatiu i, per tant, un canvi 
en el món per l’escassa atenció que es dóna 
al desenvolupament humà, una de les cau-
ses “invisibles” dels drames personals i 
conseqüentment socials que subjauen baix 
la problemàtica del món. Això comporta 
un canvi en la forma d’acompanyar els 
nostres fills i filles. I perquè existisca un 
canvi en la forma d’acompanyar, ha d’ha-
ver-hi un canvi en cadascú de nosaltres.

En aquesta cerca de noves maneres no tot 
són encerts, sinó un camí incert en el qual, 
a voltes, les famílies ens sentim soles i sen-
se models en els quals recolzar-nos o guiar-
nos. També en aquest punt he descobert 
personalment que estar en grup, envolta-
des d’altres persones que estan també en 
aquest camí de cerca, ajuda i molt!

Una de les opcions que actualment exis-
teixen, són les anomenades escoles lliu-
res, o escoles democràtiques, on s’ofereix 
l’oportunitat d’interaccionar amb un en-
torn a voluntat pròpia. Des d’aquests es-
pais, s’entén que un autèntic aprenentatge 
i desenvolupament només pot donar-se en 
un entorn relaxat en el qual, sense pres-
sions ni condicionaments exteriors, cadas-
cú puga provar a prendre les seues pròpies 
decisions. És per açò que un ambient en 
el qual la iniciativa de la interacció prové 
de l’estructura interior de cada un o cada 
una és definit per alguns com a «educació 
en llibertat». Així, es treballa per a alliberar 
el pensament, el llenguatge i sentiments, 
evitant judicis i lliçons.

Imaginant una altra educació
Creant noves maneres d’estar en el món 
a través de la relació amb les nostres 
filles i fills



No et perdes!
Jornada de portes obertes
Dissabte 11 de març
Círculo de la Vida 
C/ Mistral, 25

espacio.circulodevida@gmail.com
Verónica: 61 699 706
Cristina (vesprades): 62 914 1668

Per tant, en aquests espais, la idea és do-
nar llibertat als xiquets i xiquetes, per a 
ser i estar com necessiten ser i estar, afa-
vorint així la connexió amb la seua reali-
tat interna i autoconeixement, ja que no 
existeixen els “hauria de sentir, pensar o 
estar de tal o qual forma”. A poc a poc 
aprenen a nomenar i a reconéixer els seus 
estats i a verbalitzar els seus sentiments i 
necessitats.

Aquestes escoles són un exemple viu de 
convivència democràtica autèntica, on 
cada veu és escoltada i té el mateix valor. 
S’exerciten els valors, es viuen. No es trac-
ta d’educar en valors o imposar-los, sinó 
de VIURE’LS i viure’ls significa aprendre 
a exigir els teus propis drets i assumir les 
teues pròpies responsabilitats i aprendre 
a definir amb uns i altres on col·locar els 
límits.

Per a totes aquelles persones que vulguen 
conèixer-nos, farem una jornada de por-
tes obertes el dissabte 11 de març, en el 
nostre espai de Benimaclet. Us esperem!

Verónica Martínez 
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Els Projectes PAES (Projectes d’Autoges-
tió i Equitat Social per a Persones Refu-
giades a Espanya) és el marc referencial 
d’aquestes jornades. Els objectius princi-
pals dels PAES són, per una banda, reu-
nir tots els actors i actrius que, treballant 
junts, generen les bases per a convertir 
els projectes d’autogestió en una realitat. 
Per altra  banda, es tracta de potenciar el 
treball en xarxa en l’àmbit nacional per al 
suport de  persones desplaçades i refugia-
des en Espanya. 

El nostre país s’ha compromés a acollir 
17.337 persones refugiades. Malaurada-

ment el govern espanyol sols n’ha acollit 
979, un 5,6% del total de les persones  
que ens havíem compromés a rebre i do-
nar asil al nostre país.

La Unió Europea presta cobertura amb 
ajudes econòmiques  a les persones refu-
giades durant un any de duració com a 
màxim. En finalitzar aquest període hi 
ha un real alt risc que aquestes persones 
queden novament en una situació de des-
emparament absolut. Un any és molt poc 
de temps per superar experiències vitals 
traumàtiques, aprendre un idioma total-
ment alié al seu i trobar un treball que 
els permeta gestionar les seues vides de 
forma autònoma.

I per pal·liar eixa crua realitat, l’Associa-
ció Nacional Pro Fundació “Escuela con 
Alma”, el col·lectiu valencià Obrim Fron-
teres amb la col·laboració de REAS han 
organitzat aquestes jornades de Projectes 
d’Autogestió per a persones refugiades 
l’11 i 12 de març a l’IES Benlliure, ací 
a València.  

I també es realitzaran presentacions 
d’experiències d’èxit d’interculturalitat, 
taules de debat en temes de sostenibili-
tat, cooperativisme, energies renovables, 
escoles taller per a la inserció sociolabo-
ral de joves desplaçats, grups de treball 
multidisciplinaris en models alternatius 
d’autogestió, polítiques sostenibles... 
Totes aquestes temàtiques abordades en 
4 grups de treball diferenciats simultanis: 
joventut i adolescència refugiada, pro-

Projecte PAES
Jornades estatals de projecció d’autogestió 
per a persones refugiades en Espanya
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Amb la participació de persones 
refugiades i d’experts com ara
Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia 
del Dret i Director de l’Institut de 
DDHH de la Universitat de València.
Estanislao Naranjo Infante, servici 
jurídic de la Red Española de Inmigra-
ción y Ayuda al Refugiado.
Wael Horkos (Síria-Espanya) i Delvin 
Arsan (Kurdistan-Suècia), refugiats.
Rania García, presidenta de l’Associa-
ció Pro Fundació “Escuela con Alma”.

Inscriu-te gratuïtament en 
escuelaconalma.com

Jornades estatals de projecció 
d’autogestió per a persones refugiades
11 - 12 de març 
IES Benlliure 
C/ del Convent dels Carmelites, 13

jectes autogestionats en entorns rurals i 
urbans, dones refugiades, cooperativisme 
social, infantesa i educació.

Per a l’èxit d’aquestes jornades resulta 
essencial la participació de persones re-
fugiades treballant conjuntament amb 
valencians i valencianes que demostrem 
que volem acollir!

text: Escuela con Alma i Obrim Fronteres
image: Ana Penyas

Pots fer la teua aportació 
econòmica a...
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Aprendrem com reparar un carregador i/o 
transformador, precisament la connexió o 
unió del cable a la caixa del carregador, 
cosa que se’ns ha trencat a totes les perso-
nes alguna vegada. Ara no ho tirarem al 
fem i li allargarem la vida!

Passos a seguir
1 Amb l’aparell sense connectar a la 
llum l’analitzarem, mirarem per on ha 
trencat, com podem obrir-lo, i si cal, lle-
varem els adhesius amb compte (els posa-
rem una vegada reparat) per tal de veure si 
té cargols amagats (recorda que si l’obris, 
perdràs la garantia si encara en té).
2 És el moment d’obrir el carregador. Com 
abans hem vist si en té cargols, usem el des-
caragolador per tal d’obrir-ho. Si no trobes 
cargols, s’ha d’obrir a pressió. Que algú 
t’ajude a obrir-ho per la junta de separació.
3  Tallem el cable per la part de fora del 
carregador, a uns mil·límetres del tros pe-
lat i pelem les puntes.
4 També haurem de tallar el cable per la 
part de dins del carregador. Aneu amb 
compte de deixar suficient cable per a fer 
l’empalme final. Pelem les puntes.
5 Ara és el moment d’unir els cables amb 
soldadura d’estany. Nosaltres hem usat fun-
da termoretràctil per tal de protegir que els 
cables pelats es toquen, però podeu usar 
cinta aïllant. Fixeu-vos molt bé que els co-
lors (o dibuix) dels cables coincidisquen. 
6 Una vegada soldat, només ens queda 
tancar la caixa del carregador i tapar el 
forat dels cables amb un poc de pegament 
(nosaltres hem usat silicona termofusi-
ble), així evitem que ens entren coses o 
que el cable trenque altre cop.

Reparació d’un carregador 
i/o transformador
Solució al problema comú de cable pelat

4

3

2

1
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5

6

Necessitarem
- Descaragolador (destornillador)
- Cúter
- Soldador d’estany 
- Estany
- Cinta aïllant (o termoretràctil)
- Pegament (o silicona termofusible)
- Carregador / Transformador trencat
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

8:30 Pilates (6 horarios diferentes durante el dia) Centre Mompó 39€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:00 "Hatha Yoga" + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 15€/mes
11:00 Taller de dibujo y pintura, Marcos 605937573 Talk! 35€/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
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
17:00 Creative teens: Taller plástica para niños en inglés Talk! 35€/mes
17:00 Espai taller d' infants. “Catxirulo Lab” (de 4 a 12 anys) Escuela Meme -
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
17:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 33€/mes
17:15 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:30 Yoga Peques Samadhi -
17:30 Pre-Danza Rocio Giner 29€/mes
17:30 Flamenco iniciación Rocio Giner 29€/mes
17:30 Teatro musical infantil La Pina submarina 20€/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€/mes
18:00 “Poesía Intremitente” (677958734) Escuela Meme 35€/mes
18:30 Danza Clásica Infantil Rocio Giner 29€/mes
18:30 Flamenco Iniciación I Rocio Giner 29€/mes
18:30 Music Together en familia (de 0 a 4 años) La Pina submarina
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal (628918477) Escuela Meme 25€/mes
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 Samadhi -
19:30 Sevillanas Medio Rocio Giner 29€/mes
19:30 Ritmos latinos Rocio Giner 29€/mes
20:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
20:15 Teatro de improvisación La Pina submarina 40€ més
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -

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

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

Dimarts
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 Build your English: Taller de manualidades adultos Talk! 5€
19:20 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 "Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012 Fusionart 20€/mes
19:30 Sevillanas Iniciación Rocio Giner 29€/mes
19:30 Flamenco iniciación-medio Rocio Giner 29€/mes
19:30 Lindy hop y swing La Pina submarina 30-25€ més
20:00 Relaxació, Respiració i Meditació Avati 15€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Sevillanas Medio .Fiesta por sevillanas Rocio Giner 29€/mes
20:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
20:30 Forró (633 652647) Escuela Meme 20€/mes
20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
21:00 "Taller de Teatro…" Nivel 1/A +Info: 697800774 Fusionart 30€/mes
22:00 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme donativo
8:30 Pilates (6 horarios diferentes durante el dia) 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 Samadhi -
10:00 danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/mes
11:00 "Hatha Yoga"+ Info: 620 221 848 (Yolanda) Fusionart 15€/mes
11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€
12:00 "Clases De Técnica Vocal" +Info: Leya 658538278 Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga embarazadas Samadhi -
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Espai taller d' infants. “Catxirulo Lab” (de 4 a 12 anys) Escuela Meme -
17:00 Pilates terapéutico Centre Mompó 41€/mes
17:00 Yoga terapéutico Centre Mompó 33€/mes
17:30 "Tango Argentino" + Info: 673 702 880 (Maia) Fusionart 20€/mes
17:30 Flamenco y sevillanas infantil Rocio Giner 29€/mes

Dimecres
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17:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
17:45 Guitarra iniciación Rocio Giner 29€/mes
18:00 “Open Benimaclet”. software libre (678684520) Escuela Meme
18:30 "Sevillanas y Flamenco" + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:30 Danza Oriental Samadhi -
18:30 Flamenco Iniciación I Rocio Giner 29€/mes
18:30 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal (628918477) Escuela Meme 25€/mes
18:55 Yoga La Pina submarina 15€/mes
19:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes
19:00 Danza Oriental Iniciación Rocio Giner 29€/mes
19:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes
19:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
19:30 "Danza Africana" + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 20€/mes
19:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
19:30 Aprende inglés  actuando Gabriela (653310591) Talk! 35€/mes
20:00 Flamenco La Pina submarina 30€/més
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Flamenco Iniciación II Rocio Giner 29€/mes
20:30 Pilates Rocio Giner 29€/mes
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
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
9:30 Yoga dinámico Samadhi -
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
10:00 "Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart 25€/mes
10:00 Chen Taiji | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
10:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
10:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 "Taichi y Chikung" + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25€/mes
11:00 Pilates Samadhi -

Dijous
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11:30 7 Star Workout | shenyivalencia@gmail.com Viveros (C/Jaca) -
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503 Fusionart 20€/mes
12:00 Método Feldenkrais Spirit Benimaclet 35€/mes
12:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
12:15 Yoga dinámico 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€/mes
17:00 Taller de dibujo y pintura Marcos 605937573 Talk! 35€/mes
17:00 Espai taller d' infants. “Catxirulo Lab” (de 4 a 12 anys) Escuela Meme -
17:15 "Taller de Dibujo y Pintura" Niñ@s +Info: 637 611 406Fusionart 15€/mes
17:30 Pilates Samadhi -
17:30 Guitarra Flamenca Rocio Giner 29€/mes
17:30 Yoga para niños Centre Mompó 26€/mes
18:00 Danza Moderna-Contemporánea Rocio Giner 29€/mes
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:00 Esparto Escuela Meme
18:00 Tejido y telar (640806927) Escuela Meme 25€/mes
18:00 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
18:30 "Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. +Info: 606687503Fusionart 20€/mes
18:30 Guitarra Iniciación Rocio Giner 29€/mes
18:30 Danza Contemporánea La Pina submarina 20€/més
19:00 Yoga dinámico Samadhi -
19:00 Ritmos latinos Rocio Giner 29€/mes
19:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes
19:00 Kundalini yoga Centre Mompó 29€/mes
19:20 Pilates Centre Mompó 39€/mes
19:30 Flamenco iniciación-medio Rocio Giner 29€/mes
19:30 Sevillanas La Pina submarina 25€/més
20:00 Danza Oriental Iniciación I Rocio Giner 37€/mes
20:20 Hatha yoga Centre Mompó 43€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Flamenco medio Rocio Giner 29€/mes
20:30 Danza Tribal fusión iniciación La Pina submarina 22€/més
20:30 Clase regular Lindy Hop Spirit Benimaclet 35€/mes
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20:30 Pilates Centre Mompó 39€/mes
21:30 "Música/Malabares/Bar" (Entrena/Juega/Observa) Fusionart
22:00 Clase regular Jazz Steps Spirit Benimaclet 35€/mes

7:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:45 Sadhana de yoga dinámico (miércoles y viernes) Centre Mompó 43€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
11:00 Pilates 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€/mes
17:15 Pilates para embarazadas Centre Mompó 29€/mes
17:30 Urban Dance Infantil Rocio Giner 29€/mes
17:30 Bollywood Rocio Giner 29€/mes
18:00 Escritura creativa Escuela Meme 15€/mes
18:30 Meditación y yoga tibetano Samadhi -
18:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
18:30 Urban Dance (adolescentes y adultos) Rocio Giner 29€/mes
18:30 danza Tribal clásica (ATS) Iniciación La Pina submarina 30€/més
18:30 Mindfulness (6 semanas) Centre Mompó 159€/curso
19:30 Flamenco Iniciación Rocio Giner 29€/mes
19:30 Heels/Sexy Style/Jazz Rocio Giner 29€/mes
19:30 Danza Tribal vintage sexy Style La Pina submarina 25€/mes
20:00 Clase Regular Claqué Satchmo 40€/mes
20:30 Sevillanas Iniciación Rocio Giner 29€/mes
20:30 Sevillanas Medio. Fiesta por sevillanas Rocio Giner 29€/mes

8:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:50 Yoga La Pina submarina 15€/mes
10:00 Talleres artisticos 100% en inglés. niños de 2-12 años usaEnglish -
10:30 Grabado y Estampación (627732645) Escuela Meme 40€/mes
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€/mes
12:30 Tribal Jam La Pina submarina 25€/mes
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34   AGENDA
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gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

Exposición fotografías Alice Ventin "Benimaclet" Itamora
13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
13:30 Menú cocina Napolitana La Bufala -
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart 
19:00 Happy hour de cocktelería (de martes a domingo) La Bufala -
20:00 Todas las pizzas a 5€ La Bufala 5€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:00 Exposición de pintura. "Al Compás" de Lidia Guerrero Tallafocs
21:00 Degustación: Asiática Tulsa 3€
21:30 Música del Mundo: Saai Tallafocs
22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:30 Mandala de ganchillo (mat.incl.) Entre agujas y ganchillos 15€
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 invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

13:30 Menú cocina Latinoamericana La Bufala -
17:00 Firma de discos "Lagrimas de sangre" Macondo -
18:00 curso de bioconstrucción “el ciclo de la cal” (686355990) Escuela Meme -
18:30 Inicio del curso de Mindfulness Centre Mompó 159€
19:00 Charla-taller: Amores que no dañan, revisar el modelo amatorio La Alegre Conchita 5€
19:00 Taller "La Jaula" con Julián Barón La Fotoescuela 90€
19:30 Taller de Técnicas de escritura creativa+Info:687697780Fusionart 7€
20:30 "Leche y picon" de Gaspar de la Zaranda Teatro Circulo 4-8-10€
20:30 Concierto de la Tierra al Cielo - canto élfico, tambor chamánico Samadhi 10€
21:00 "Gala De Magia" Grupo de mágicos magos que nos sorprende. Fusionart 
21:30 Pau Viguer y Elena Kaf Café -

Dimecres 1

Dijous 2

Divendres 3



Dissabte 6

Diumenge 7

Dilluns 8

Dimarts 9

22:00 Concert de la Banda Simfònica CIM
23:30 Proyecciones: (Reggae/Hip Hop/Dub…). Fusionart 

9:00 curso de bioconstrucción “el ciclo de la cal” (686355990) Escuela Meme -
10:00 Formació Salut Emocional Pràctica, 3ºtaller Avati 85/95€
10:00 Inicio de la formación profesional de reflexología podal Centre Mompó 590€
10:00 Taller "La Jaula" con Julián Barón La Fotoescuela 90€
10:00 Talleres infantiles usaEnglish
10:00 Charla experta: cómo reforzar el inglés en casa usaEnglish
10:00 Inauguración usaEnglish: nueva librería inglesa usaEnglish
11:00 Prenen l'Escenari! Taller xiquetes 8-16 anys CSOA L'Horta
11:00 Taller de cocina energética La Comanda 15€
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
13:30 Menú especial de caza y pasta fresca La Bufala -
16:00 3a Trobada Prenem l'Escenari CSOA L'Horta
18:30 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaça Benimaclet -
20:00 Aperitiver: Acústico Femme Fractal Tulsa 5€  
20:30 "Leche y picon" de Gaspar de la Zaranda Teatro Circulo 4-8-10€
21:30 Piano, contrabajo y voz. Mollusque Kaf Café -
21:30 “Cuadro Flamenco Kallardó” (Compás & Tacón) + Baile F... Fusionart 
21:30 Proyecciones: (Flamenco, Rumba, Rock…). Fusionart 
23:30 Chimichangs comedy band by Juja Teatre Tallafocs -

curso de bioconstrucción “el ciclo de la cal” (686355990) Escuela Meme -
10:00 Formació Salut Emocional Pràctica, 3ºtaller Avati 85/95€
10:00 Taller "La Jaula" con Julián Barón La Fotoescuela 90€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
13:30 Menú especial de caza y pasta fresca La Bufala -
18:30 XII Ukedada del Club Ukelele Rock Island -
20:30 "Leche y picon" de Gaspar de la Zaranda Teatro Circulo 4-8-10€

20:00 Trivial Tulsa -
20:30 Fast food vegà+(21)Terapia choque: Late Night.  Directo La Tapadera -
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21:00 Jam de Lindy Hop Satchmo -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
17:30 Guirnalda de flores, bienvenida primavera!! (mat.incl.) Entre agujas y ganchillos 12€
17:30 Curso Intensivo Iniciación a las Sevillanas Rocio Giner -
19:00 Happy hour de cocktelería (de martes a domingo) La Bufala -
20:00 Cocktail Day (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà + (21:00) Jazz con Lupe Azcano La Tapadera -
21:00 Satchmo: Jam de Balboa en enBabia enBabia
21:00 Degustación: Mexicana Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Xavi Gómez (jazz&more) Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
13:30 Menú cocina Napolitana La Bufala -
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 a 5€ La Bufala 5€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:30 Concursong ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:30 Piano de compositoras + microabierto a lectura. Dia mujer Kaf Café -
21:30 The Lighters - Pop-rock acústico. Lorena Gascón, voz Tallafocs
22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:30 Colgante de macramé (mat.incl.) Entre agujas y ganchillos 15€
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

Dimarts 7
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21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

13:30 Menú cocina Latinoamericana La Bufala -
19:00 Sesión de terapia en abierto. Manu Arcay Espai Capacita
20:30 Concierto-Taller de Cantos Armónicos "Resonar" Samadhi 18€
21:00 2ª"Noche por la Mujer Artista"(P/libro+Concierto+Baila... Fusionart 
21:05 Pre/Libro: "La Rosa De Sangre" Laura Alcantarilla Cháves Fusionart 
21:30 Mundo Chillón, acústico Kaf Café -
21:30 “Black Gold” (Versiones De Soul, R&B, Pop, Bossa-Nova...) Fusionart 
22:00 "Tribal Fusión" Espectáculo de baile por Amparo Bel Fusionart 
23:30 Proyecciones: (The Best Female Singers Of All Time). Fusionart 

Jornades portes obertes. Círculo de la Vida Círculo de la Vida 
9:00 I Jornades pro refugiats Institut Benlliure
9:30 Yo, mujer sexual Avati 40€
10:00 Curso Intensivo Iniciación a las Sevillanas Rocio Giner -
10:00 Curso Intensivo de perfeccionamiento de las Sevillanas Rocio Giner -
10:00 Curso de Kinesiología neurolingüistica (2 días) Espai Capacita -
12:00 Plantà de la falla Terra -
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:00 Tradicionals paelles al carrer del Terra. Fiquem la llenya. Apuntat! Terra -
13:00 Punxa discos Terra -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
13:30 Menú especial de caza y pasta fresca La Bufala -
17:00 Aniversario XVIII Tulsa Tulsa -
17:00 Masajes por alimentos Centre Mompó
17:00 Taller Danza Tribal Fusión con Doriana Rossi La Pina Submarina 20€
17:30 "Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi..." 680 175 174 Fusionart 7€
18:30 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaça Benimaclet -
19:00 Concierto Cuencos Meditación Vibracional Energética Samadhi 8-10€
19:00 Jornades pro refugiats: Teatre Lliure de Benimaclet Institut Benlliure
19:30 Jam de música y danza con Nel·lo Royner La Pina Submarina 5€
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21:00 “Doudou Nganga" desde R.D. Congo. Organic Acoustic Music Fusionart 
21:30 Salva Soler presenta su libro Kaf Café -
23:30 Proyecciones: (Afro Reggae para Bailar). Fusionart 

10:00 Curso de Kinesiología neurolingüistica (2 días) Espai Capacita -
11:00 Cocinar Vegano: Curs Solidari de cuina vegana sense glutenLa Tapadera 20€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
11:30 Taller pintura y danza, Bichobola Creativo (2/7 años) La Pina Submarina 10€
13:30 Menú especial de caza y pasta fresca La Bufala -
13:30 Jornades Pro Refugiats amb el Cor de L'Eliana i Batucada Institut Benlliure
18:30 Concert de la Banda Juvenil a la Falla Els Jovenils de Benimaclet CIM
19:00 La clásica del Domingo: concierto en directo Spirit Benimaclet -

20:00 Trivial Tulsa -
20:30 Fast food vegà+(21)Terapia de choque: Late Night en Directo La Tapadera -
21:00 Jam de Lindy Hop Satchmo -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
18:00 Torneig de Fallera Calavera (cal apuntar-se al Terra) Terra -
19:00 Happy hour de cocktelería (de martes a domingo) La Bufala -
20:00 Cocktail Day (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà + (21) Jazz con Lupe Azcano La Tapadera -
21:00 Degustación: Paella nocturna Tulsa 3€
21:30 Pedro Guerra. Persentación poetica-musical Kaf Café -
21:30 Jazz con Vicent Colonques al piano Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
13:30 Menú cocina Napolitana La Bufala -
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
20:00 Todas las pizzas a 5€ La Bufala 5€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
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20:30 Fast food vegà + (21)Cabaret Corrosivo Charivari La Tapadera -
21:00 Degustación: Magrebí Tulsa 3€
21:30 Músicas del Mundo: Yambu Tallafocs
22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

11:00 Plantà de la falla infantil Terra -
11:30 Tallers i jocs al carrer Terra -
13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
15:00 ¡Speak English Jamie Oliver Paella time! La Ola Fresca 4€
17:00 Xocolatada Terra -
17:30 Espectacle de màgia amb el mag Ruben Aparici Terra -
19:00 Globotà Terra -
19:30 Cremà de la falla infantil Terra -
20:00 Teatre  “Vagines, vergonyes i altres vivències” Terra -
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y invitados Tallafocs
21:30 Sopar a la fresca (cal comprar tiquet al Terra) Terra 10€
23:00 Acústico: Delta Celta Pop London
0:00 Cercavila amb correfocs pels carrers del barri fins al CSO l'Horta Terra -
0:30 Cremà de la falla Terra -

Retiro de Yoga en Betania (Segart) Samadhi 170-200€

13:30 Menú cocina Latinoamericana La Bufala -
19:00 Creatividad erótica. Sorprendete!! (reservar) La Alegre Conchita 5€

Retiro de Yoga en Betania (Segart) Samadhi 170-200€

12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
13:30 Menú especial de caza y pasta fresca La Bufala -

Retiro de Yoga en Betania (Segart) Samadhi 170-200€

11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 II Fallas antifascistas, pasacalles hasta CSO Horta y cremà. Escuela Meme -
13:30 Especial día del Padre La Bufala -

Divendres 17

Dijous 16

Dissabte 18

Diumenge 19
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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 

13:30 Menú especial de caza y pasta fresca La Bufala -

20:00 Trivial Tulsa -
20:30 Curso Intensivo de perfeccionamiento de las Sevillanas Rocio Giner -
20:30 Fast food vegà+(21)Terapia de choque: Late Night. DirectoLa Tapadera -
21:00 Jam de Lindy Hop Satchmo -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
19:00 Happy hour de cocktelería (de martes a domingo) La Bufala -
19:30 "Charla introductoria: Iluminación e Inmortalidad. Espai Capacita
20:00 Cocktail Day (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà + (21) Jazz con Lupe Azcano La Tapadera -
21:00 Satchmo: Jam de Balboa en enBabia enBabia
21:00 Degustación: Asiática Tulsa 3€
21:30 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café -
21:30 Canciones en el aire (Rumba, Son Cubano, Bossa Nova) Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
13:30 Menú cocina Napolitana La Bufala -
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -
17:30 Iniciación a las agujas (mat.incl.) Entre agujas y ganchillos 20€
18:00 Geschichten & mehr auf Deutsch (reservar) La Ola Fresca 2€
18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart 
20:00 Todas las pizzas a 5€ La Bufala 5€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:30 Concursong ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€  
21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€
21:30 microabierto temático mensual Kaf Café -
21:30 Músicas del Mundo: Bangarang Rumba Fusion Tallafocs
22:15 JAM Lindy Hop Spirit Benimaclet -

Dilluns 20

Dimarts 21

Dimecres 22



13:30 Jueves Cocina de la abuela Tallafocs 10€
17:30 Chaleco de ganchillo (mat. no incl.) Entre agujas y ganchillos 12€
20:30  Expo Juanma Martinez. Ponts il·lustrats de València Chico Ostra
20:30 A la deriva Teatro Circulo 4-8-10€
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  invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

13:30 Menú cocina Latinoamericana La Bufala -
16:30 Arreglos básicos de costura Esperanzarecicla 18€
18:00 Mindfulness para niños: despierta tus sentidos jugando Espai Capacita 10€
18:45 Cojín con cremallera y apliques Esperanzarecicla 22€
19:00 Eco- menstruación, alternativas saludables y ecológicas La Alegre Conchita
20:30 Noche de piano Kaf Café -
20:30 A la deriva Teatro Circulo 4-8-10€
21:30 “Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral) Fusionart
23:30 Proyecciones: (Rumba/Rock/Reggae…). Fusionart 

10:00 Aprende a usar tu remalladora o overlook Esperanzarecicla 25€
10:00 Intensivo de montaje de impresoras 3D Lab de fabricación 550€
11:00 Ayuno, detox y limpiezas para florecer en primavera La Comanda 15€
11:00 Collares para lucir escote (mat.incl.) Entre agujas y ganchillos 15€
11:00 Taller asertividad Espai Capacita 15€
12:00 Creación y espacio escénico para bailarines. La Pina Submarina 25€
12:30 Aperitivo+Swing con Satchmo La Pentola -
13:30 Menú Selección de nuestra carta Tallafocs 15€
13:30 Menú especial de caza y pasta fresca La Bufala -
16:00 Formación en Masaje Thailandés- Módulo I Samadhi 50€
17:00 ¿Que es Arteterapia? Taller teórico-práctico (639876291) Avati 30€
18:30 Clandestino Lindy Hop (Spirit Benimaclet) Plaça Benimaclet -
19:00 Jam de danza contact La Pina Submarina 15€

Dijous 23

Divendres 24

Dissabte 25
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

20:00 Aperitiver: Acústico Gilbertástico Tulsa 5€  
20:30 A la deriva Teatro Circulo 4-8-10€
21:00 “Noche De Poesía Erótica Fusionada”+Jam Poesía+Concierto+ Fusionart 
21:05 Jam Poesía Erótica Con: "Pool Jazz" (Kamasutrap) + Con... Fusionart 
21:30 Slam Poetry Vlc. Concurso Nacional poesía donde el público vota Kaf Café -
21:30 Concierto:“Pool Jazz"(Jazz Fusión/Hip Hop)+Poesía+Pince.. Fusionart 
23:30 Proyecciones: (Jazz Fusión/Hip Hop/Reggae…). Fusionart 

10:00 Intensivo de montaje de impresoras 3D Lab de fabricación 550€
11:00 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 “Mercaet Equinocci de Primavera” Escuela Meme -
13:00 Brunch. buffet libre Chico Ostra 7€
13:30 Menú especial de caza y pasta fresca La Bufala -
20:00 “Monólogo de Me_mes” Escuela Meme -
20:30 A la deriva Teatro Circulo 4-8-10€

20:00 Trivial Tulsa -
20:30 Fast food vegà + (21) Terapia de choque: Late Night. Directo La Tapadera -
21:00 Jam de Lindy Hop Satchmo -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

15:00 Speak English Lunch La Ola Fresca 10€
18:00 Cuento cuentos en inglés (reservar) La Ola Fresca 5€
19:00 Happy hour de cocktelería (de martes a domingo) La Bufala -
20:00 Cocktail Day (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà + (21:00) Jazz con Lupe Azcano La Tapadera -
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 Elena Martín Tallafocs

13:30 Miércoles Menú Oriental Tallafocs 10€
13:30 Menú cocina Napolitana La Bufala -
17:00 Quinto i Tapa internacionalista Terra -

Diumenge 26

Dilluns 27

Dimarts 28

Dimecres 29



18:30 "Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart
20:00 Todas las pizzas a 5€ La Bufala 5€
20:00 London Chatterbox London 4€
20:00 Ginclub (hasta las 2:30) London -
20:30 Fast food vegà + (21:00)  Poesía, pintura i música eròtica La Tapadera -
21:00 Degustación: Hot dog vegetariano Tulsa 3€
21:30 Jam de Comedia Kaf Café -
21:30 Músicas del Mundo:Jacob (Afro Iris Soul) 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€
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 invitados Tallafocs
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 Acústico: Borja Penalba i Mire Vives London

13:30 Menú cocina Latinoamericana La Bufala -
19:00 Charla-taller: que no te cuenten bolas chinas La Alegre Conchita
20:00 Jam de claqué Satchmo
20:30 Samadhi time - Meditación con música en directo Samadhi
21:00 "Noche de Rock"1ºConcierto:"Fidel de Fidelidad"Pop Rock.. Fusionart 
21:30 Luis Pastor Kaf Café 10€
21:30 2º Concierto: "Blau Llampec" (Folk Rock / Shuffle Blues) Fusionart 
23:30 Proyecciones: (Clásicos del Rock). Fusionart 

Divendres 31

Dijous 30
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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



 49

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 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.        

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



52   LLOCS 

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

La Tapadera
Espai associatiu, cultural i gastronòmic vegà

C/ Salvador Almenar, 4, baix 1
Dl-Dm 20.30-24h
contacto@espaciolatapadera.es
espaciolatapadera.es 
facebook / latapaderaespacio

La Tapadera és un projecte associatiu 
basat en l’autogestió que pretén crear un 
espai alliberat i diferent, en el que pro-
moure la cultura i el veganisme a la ciu-
tat. Un lloc on trobar menjar vegà a l’estil 
fast-food. On escoltar cada dimarts jazz 
en directe o submergir-se entre editorials 
i autoedicions al marge dels circuits tra-
dicionals i on conflueixen projectes i ini-
ciatives culturals construïdes entre totes i 
tots. Un gran espai obert al barri. Un món 
on caben molts altres mons.
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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?


