BENIMACLET ENTRA
la teua guia del barri
setembre 2016

BENIMACLET ENTRA
Julia Reoyo i Sven Schwinning
Edició, coordinació, màrqueting, fotografies, 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, fotografies, textos llocs
Col·laboradors
Conxa Mestres, Toto, Alejandro Portaz,
Antonio Pérez, Ivan Colom, Associació
de Veïnes i Veïns de Benimaclet, Cristian
Alemañ, OH NO!, Nuvia Sequera, Laura
Tercero, MUA, Equip Ecomaclet, Al-Paladar, Judith Sanz Micó, Miquel Canyada,
Laboratorio de Fabricación i La Cova de
Benimaclet.

Hola!
Tens entre les teues mans el 19è número de Benimaclet Entra, la teua guia del
barri.
En aquesta revista podreu trobar articles, entrevistes, art, històries, iniciatives
socials i notícies relacionades amb Benimaclet i també una agenda i tallers per a
descobrir i gaudir del barri.
Xicotets comerços i xicotetes persones
que units es fan grans. Això és aquesta
revista: Una plataforma per a unir forces,
per a proposar, debatre, dinamitzar el
barri i poder oferir activitats culturals de
manera conjunta.

Portada
Cristian Alemañ

Està dedicada amb amor a les persones
que fan d’aquest projecte una realitat mes
a mes i a tots els veïns i veïnes que treballen cada dia per a fer aquest barri un lloc
més bonic, complet i interessant.
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Benimaclet: Tots els colors, totes les
cultures.
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Benimaclet és un barri on gaudir de
l’oci també és respectar el descans dels
veïns, les veïnes i l’espai públic.
Descans i oci poden conviure.
Gràcies a tots!
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4 ARTISTA DEL MES
Flota

Cristian Alemañ

Portada del número de setembre
cristianalemanartwork.tumblr.com
facebook / cristianalemanartwork
Todo este lío de la pintura, comenzó
mucho antes de todo. Antes de Valencia,
los óleos y las claves del arte, desde la escuela, como muchos supongo. Pero fue
aquí donde se va tejiendo esta necesidad
de digamos, configurar mi expresión, mi
día a día en el estudio.
Y aunque pasé por otros barrios, siempre me quedé en Benimaclet, no sé muy
bien por qué; pero me gusta; los bares, la
huerta, mi casa y el estudio camuflado
entre la chufa... Llámalo comodidad.
Aunque últimamente tengo ganas de un
cambio, mover la pintura y ver que pasa
en otros lugares. Cuentas pendientes.

Flota, igual que tú, en su aspecto, como
una matriz enigmática enredada en la anónima rutina de las hormonas, igual que
un viejo edificio olvidado que se sacude
rumores y orines pero se sujeta al vacío
decadente de la tragedia con abnegación,
con vigentes signos de fatiga, mezcla perfecta entre la conciencia del deterioro y esa
sonrisa tejida de un frenesí contenido, ya
reseco, envuelto, como tú, de una serena
fantasía, de un veneno escurridizo en una
madeja de confusión y temor que rechaza
el ojo como el gran drama de la belleza que
se refugia en la contradicción del paraíso
diario, doliente, de esencia y fuga, asco y
armonía universales, permanente mecanismo lento y constante donde caen los olores, los años del “animal difícil” que eres.
No hay día ni noche en tu trazo tumefacto, en la ejecución de tu melodrama, por
eso flotas, como por encargo, en un silencio pagano, en una tensión de soledad que
arrastras llena de flexibilidad y languidez,
inmóvil en un ideal de gracia endurecido,
primitivo, como arrancado del suelo, un
suelo frío y convulso sacudido por la gran
farsa de una exótica realidad repleta de
ansias y presentimientos que flotan, como
tú, en una tela de esperanza no resuelta.
Y quisieras abandonar el aroma que es
feliz en tu memoria, en el retrato de tu
memoria, donde miras señalar al mundo y escuchas que se llena tu boca y tu
sangre. Pero vas hacia la pena cuenta tu
gravidez, y aparece la gota del río, seca,
terrosa, que desconoce porque no sumas,
porque no suenas. Junto al arrebato de la
pena, nívea, tu voz doliente, tu voz frágil,
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dice tengo, soy lo que nadie nombra. Y los
que asisten al seseo del mundo levantan
la vista para ser retratados. Aturden extrañamente una evidencia, un licor macerado que repite apaciblemente, yemas de
tanto color, yemas de tanto color. Y quisieras hablar del brillo saliente de tu pecho rodeado por un muro, un gran muro,
un bidón cruzado junto al nácar que es
tiempo, boca olvidada, abierta. Pero la
tierra, misma de tu asma, recorre tu gesto
de mármol, tu arista de frente, Y quisieras
hablar del dolor, del sol que arde en tu
rostro, en tu pena, en la parte blanca donde la gravedad junto a la belleza, vacías,
parecen secarse.
Y flotas, observas el álamo, observas que
de su sombra imitas la hondura y junto
a las hormigas un ramo de cabezas portas
por donde crece el mundo. Pareces concluir en algo ronco y deforme, pareces
decir piedra, cálculo, hoja. Juras estar en
lo posible con el brazo disparando una
antorcha y sirves la mesa y crees en algo
repentino. Piensas: ¿Verdad que se construye la casa en alto, donde antes solo crecía
la desidia y el deseo? Dices no hay más fe,
no hay pájaros, no alzas en tus hombros
mi músculo ancho. Y estás solo sobre la
copa de hojas, en la parte blanca, junto
al brillo que invade las horas, estás solo
sobre la copa de hojas, donde la niebla y
la montaña abren de la lluvia, tu memoria
torrencial, primitiva.
Sergio Marín y Gonzalo Lagos
Grupo poético Los Simultaneístas
Pròximes exposicions
Sporting Club Russafa
Abril 2017

6 FENT BARRI
de venda directa, és a dir un mercat de
tota la vida.

Ecomaclet
Capítol 2
Quin mercat voldria Benimaclet?
El passat 16 d’abril, poques hores després d’haver clausurat la primera edició
d’Ecomaclet, un veí va compartir en el
nostre Facebook la foto que veieu en
aquesta pàgina, que és una imatge de la
plaça de Benimaclet tal com estava en els
temps (no gaire llunyans) en què encara
existia el mercat a l’aire lliure. Per a les/
els que participàrem en l’organització
de la “primera jornada per la sobirania
alimentària de Benimaclet” aquella foto,
així com els comentaris que vam estar
captant pels carrers, ens confirmaven
que el barri trobava a faltar un mercat

Però aquell mercat tenia una peculiaritat, o –com dirien els que saben de
màrqueting– un “plus afegit”, ja que, va
ser l’ocasió amb la qual Benimaclet pogué començar a conéixer el treball d’una
àmplia xarxa de productors/productores
i consumidors/consumidores que, des de
fa temps i dia rere dia, ens permet menjar
bé, sa i saborós i subratllant que “l’Ecologia Alimentària” no és ni un capritx ni
una moda passatgera destinada als que es
poden permetre aquest luxe. Açò ho vam
tenir clar quan començàrem a imaginar
com seria Ecomaclet: calia eixir d’aquest
malentés (clarament patrocinat per la indústria del benestar) que pretén reivindicar l’estreta relació entre poder adquisitiu i salut, o – encara pitjor – entre grans
cadenes de distribució i democràcia del
consum.
L’extraordinari acolliment del mercat
d’abril ens va confirmar que, sovint, el
problema està en la falta d’opcions entre
les quals escollir i que, malgrat els intents
de canalitzar el consum, molta gent segueix sabent triar el seu propi camí.
És clar que el tema del consum ecològic
i sostenible va en paral·lel amb el de la
producció i transformació de la matèria
primera i, gràcies a la labor dels grups de
consum de Benimaclet, hem conegut, ja
que des del principi ens han anat relacionant amb les/els productor*s i amb
alguns dels col·lectius que les/els repre-
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senten (Plataforma de Sobirania Alimentària i SPG Ecollaures), ja que són
elles/ells les/els primer*s a bregar amb les
grans dificultats ambientals, culturals i
econòmiques que comporta apostar per
un sistema productiu basat en la qualitat,
en el respecte de la terra i de les persones.
D’aquella primera jornada ens han quedat moltes bones sensacions i d’altres
preguntes, però sobretot les quotidianes
trobades pel barri, ens deixen clar que
aquest és el lloc ideal per a engegar un
procés ampli i participatiu que permeta
imaginar un present/futur més ecològic,
sostenible i solidari.
Per aquesta raó ací estem continuant pel
camí que començarem a marcar en aquell
assolellat dissabte d’abril i preparant un
nou capítol d’Ecomaclet en el mateix
lloc de sempre (aquella plaça on ens encantaria poder tornar a prendre una foto
com la que ens va enviar el nostre veí),
suggerint la nostra millor resposta a una
pregunta tan senzilla com ineludible:
Quin mercat voldria Benimaclet?
foto cortesia de Sigfried Wagner
Programa detallat i contacte
facebook / Ecomaclet
Ecomaclet 2
Agroecologia i Sobirania Alimentària
en Benimaclet
Dissabte 1 d’octubre / 10-15h
Plaça de Benimaclet
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BENIMACLET CONTA
Davant les constants protestes, a febrer
de 1976 l’Ajuntament, presidit aleshores
per Ramón Izquierdo, va fer construir
dos murs que delimitaren la via però, que
alhora formaven una barrera insalvable
quedant la població totalment dividida
en dues parts sense cap possibilitat de comunicació, anomenat pels veïns com “el
mur de la vergonya”.

Lluites del Trenet
Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia historia
benimacletconta.com
De l’Estació del Pont de Fusta fins al
Grao, hi havia “el trenet”, nom popular
que se li donava a aquesta línia fins a la
dècada dels huitanta, inaugurada el 7 de
juliol de 1892, amb un recorregut de 5,8
km. Inicialment el Trenet s’utilitzava únicament per al transport de mercaderies i
no seria fins a 1915 quan va començar el
transport de passatgers.
La línia comptava amb les estacions de
Pont de Fusta, Baixador de Benimaclet,
Estació de Benimaclet, La Carrasca,
La Cadena, Les Termes, Les Arenes i El
Grao. Mantenint-se fidel al seu recorregut, el trenet apropava als veïns a la platja.

Aquesta tanca esdevingué un remei pitjor
que el problema original, deixant el barri
incomunicat amb un únic pas de vianants
al carrer Juan Giner, a més del pas a nivell
sense barrera de Baró de Sant Petrillo per
a vianants i vehicles. La promesa de començar més passos de vianants als carrers
Poeta Altet i Dolores Marqués va quedar
incomplida. A més, la tanca no donava
solució als accidents, ja que els veïns continuaven votant-la per tal d’accedir d’uns
carrers als altres. Les protestes veïnals continuaren, liderades per l’AVV.
A mitjans de la dècada dels huitanta continuaren succeint accidents mortals a més
de l’aparició de la problemàtica social
ocasionada per la concentració de drogodependents al pas soterrani existent per a
creuar les vies i que a més, s’inundava amb
les pluges. Les protestes i mobilitzacions
anaven arrossegant i augmentat la participació ciutadana. En abril de 1988, els
veïns decidiren tallar les vies diàriament
per a reactivar i reforçar les protestes. El
director de FGV ordenà reduir la velocitat dels trens a 30 km/h en els passos a
nivell sense solucionar la problemàtica.
En l’ any 1989 es comptabilitzaren huit
víctimes mortals.

L’Assemblea de Veïns i l’Associació de
Veïns, exigien el traçat soterrani de les
vies, però la Conselleria d’Obres Públiques va fer l’opció de “tramviarització”.
Les manifestacions continuaren. En abril
de 1989 la policia va detenir catorze
veïns, sense raó aparent, doncs estaven
informant-se de les gestions que s’estaven
realitzant sense transgredir cap llei, no
impedien la circulació i es trobaven a les
voreres. Finalment s’arxivà la denúncia. A
l’octubre es va construir un pas a nivell al
carrer Dolores Marqués.
La situació era insostenible i les mobilitzacions en augment. Per a desembre de
1989, l’Associació de Veïns anuncia una
cadena humana i un dia abans, l’alcaldessa Clementina Ródenas anuncia la supressió de la línia del Trenet entre l’Estació de
Pont de Fusta i el Grao. Fet significatiu
que donava pas a la desaparició del mur i
vies de tots els barris que travessava la línia
i molt especialment el cinturó de ferro que
tenallava Benimaclet. La cadena humana
convocada esdevingué una celebració i
un simbòlic enderrocament del mur. El
31 de gener de 1990 isqué l’últim tren.
Durant divuit anys de lluita i segons dades de FGV amb huitanta-set atropellaments, vint-i-dos morts, quinze suïcidis i
vint-i-huit col·lisions amb vehicles. Tot i
no aconseguir el soterrament de les vies,
la força de la unió dels veïns aconseguí
la desaparició del cinturó de ferro, de les
seues morts i els continus accidents.
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
Podreu trobar aquest lloc a
Carrer del Dr. Vicent Zaragozà
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manera de recuperar un bé que com a barri
ja no posseïm: la tecnologia.
Cada dia utilitzem Internet, consumim
electricitat a les nostres cases, estem envoltats d’aparells tecnològics com telèfons
mòbils, ordinadors, microones i tantes coses que podríem anomenar. Aquestes tecnologies fan les nostres vides més còmodes
però hauríem de preguntar-nos: De veritat
les entenem? Som capaços de repensar-les
i adaptar-les al nostre entorn? I de millorar-les? Són accessibles per a tot el món?

Posseir la tecnologia
Empoderament ciutadà

Com a veïns menyspreem la nostra capacitat de tenir un impacte positiu sobre
les vides de la gent amb la qual convivim.
Una sensació molt semblant sentim la
majoria de col·lectius que treballem per
uns objectius i acabem pensant en petit.
No per por al fracàs, sinó per una qüestió
de límits de forces, recursos i habilitats.
És sorprenent com tot això canvia i agafa
una nova perspectiva només amb un detall que resulta fonamental: treballar en
comunitat.
Des de col·lectius de Benimaclet com La
Cova, HackerSpace Valencia, Laboratori
de Fabricació, Escuela Meme i Devscola
així ho hem entés i creguem que és l’única

Entenem que el barri és una comunitat de
persones, institucions, negocis i col·lectius que vol treballar en qualsevol projecte
que defensa el bé comú. Per aquesta raó
volem ajuntar les nostres forces i sumar els
màxims actors possibles per a començar a
pensar la tecnologia com un servei públic,
obert, participatiu, igualitari i cooperatiu,
dedicat a les persones des del coneixement
de les seues necessitats.
Des d’aquest esperit, i entenent que la
tecnologia també funciona com una eina
per al desenvolupament social, hem dissenyat les primeres accions que començaran a partir d’aquest setembre al barri de
Benimaclet.
NanoGeneració d’Energia
Projecte educatiu al voltant de la generació d’energia. El propòsit és el d’acostar
tant als pares veïns de Benimaclet com als
seus fills la capacitat de generació d’energia que tenim al nostre abast així com el
poder que hi ha darrere del compartiment
de coneixement amb la resta del veïnat.

A través de l’enteniment de les tecnologies i el disseny de solucions innovadores
els veïns seran capaços de produir la seua
pròpia energia i compartir amb els altres
les seues invencions.
Wifi-maclet
Anirem convertint zones de Benimaclet
en espais amb accés lliure a Internet. A
través d’una xarxa de nodes i supernodes
anirem arribant a les places i carrers més
concorreguts aconseguint una xarxa pròpia al barri.
Volem la plaça de Benimaclet amb accés
lliure a Internet coincidint amb el Festival
Benimaclet conFusión.
Repair Café
Una vegada al mes un bar de Benimaclet
es convertirà en un petit taller electrònic.
Els veïns interessats podran acostar-se per
a reparar els seus aparells espatllats. Les
eines necessàries per a fer-ho estaran disponibles, així com gent que els guiarà en
la autoreparació.
Com ja hem comentat, tots els projectes
són oberts a qualsevol tipus de col·laboració. Així que si estàs interessat a participar
o aportar de qualsevol manera, pots acudir a les pròximes assemblees.
La Cova de Benimaclet
C/ Francisco Martinez 2b
lacovadebenimaclet@gmail.com
facebook / lacuevadebenimaclet
twitter / @XLaCovaX
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Ingredients
- 400 ml de llet de coco sense sucre
- 1 culleradeta de pasta de curri roig
tailandés
- 600 g de pit de pollastre ecològic o de
corral, a tiretes fines
- 1 pebre roig ecològic, a tiretes fines
- 2 cebes tendres ecològiques,
a tiretes fines
- 1 manoll gran d’alfàbega ecològica
(al Mercat Central en vénen de la tailandesa)
- 2 cullerades de salsa de soia ecològica
- 1 cullerada de panela ecològica i de
comerç just
- el suc d’una llima
- 2 fulles de llima kaffir
- 1 branca de melissa (citronela)

Pollastre amb llet de coco

Al-Paladar

Temps 45 minuts
Nombre de comensals 4
Aparentment senzilla, el resultat és magistral quan s’aconsegueix la unió perfecta de
tots els seus ingredients, intentant trobar
l’ equilibri entre els sabors: salats, dolços,
picants i àcids.
En Al-Paladar és una recepta que ens ha
acompanyat des de fa molts anys que la
descobrirem i sempre ha tingut un gran
èxit entre les persones ja coneixedores de
les delícies exòtiques i les que s’endinsaven per primera vegada. Si fas possible
el repte de l’equilibri que et proposem,
aquest plat et procurarà un humil i saborós apropament a la sofisticació de la
cuina tailandesa.		

Procediment
Pas 1 Posar a bullir en un wok la llet de
coco.
Pas 2 Afegir la pasta de curri i remenar
fins que es dissolga.
Pas 3 Anar afegint el pit de pollastre i la
resta dels ingredients, primer les verdures
i després tots els condiments (l’alfàbega,
la meitat del manoll a tiretes fines), a intervals de 3 minuts deixant bullir el wok
cada vegada.
Pas 4 Servir amb arròs o tallarins d’arròs
i decorar amb l’altra meitat de l’alfàbega.
Al-Paladar
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

HUMANS DE BENIMACLET 13

Laura Tercero María, 31 anys
Mestra d’art per a xiquets
“Tot tipus de viatge, encara que tinga 1000 llegües,
comença amb un primer pas” Lao-Tse
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com Manchester Orchestra, Bad Books,
i Wilco. Però clar, ens influencia molt la
música folk com Bob Dylan i Leonard
Cohen.
De què parlen les vostres lletres? Crec
que intentem parlar sobre coses que molta gent pot pensar, preguntar o relacionar,
usant les nostres històries i les d’altres, per
a crear altres històries en contextos diferents.

OH NO!
Honor Witke & Noah Young
facebook / ohnogroup
ohnomusic.bandcamp.com
OH NO!, un duo americà en Benimaclet. Quina és la vostra història? Fa 5
anys que estudiem i vivim junts i al final
vam dir: Per què no muntem un grup
nosaltres? Badabing badaboom! Ací estem.
Com descriuríeu la vostra música?
Normalment la descrivim com folk/rock
acústic.
Quines són les vostres influències?
Honor Shakey Graves, Bob Dylan, Dr.
Dog, The Smiths.
Noah I també música rock americana

Quina va ser la primera cançó que
vàreu aprendre a tocar amb la guitarra?
Honor Sense contar Smoke on the water,
potser és Boulevard of Broken Dreams.
Green Day. Killer.
Noah El meu pare és un pastor d’una
església, així que les meues primeres
cançons van ser cançons de l’església.
Creieu que la gent d’ací entén sobre
què parlen les vostres cançons? Crec que
capten el que poden entendre de les lletres, però potser, entenen la música d’una
forma diferent. A mi m’encanta escoltar
les diferents idees que té la gent ací sobre
de què va una cançó.
Quines diferències veieu entre tocar en
directe en els Estats Units i ací en Espanya? Als EUA el nostre estil de música
és més comú. Potser, ací té un toc diferent
i més ros.
Algun concert pròxim que us faça especial il·lusió? Tocarem al Xiringuito
Elocho (en la Patacona, el dijous 15 de
setembre) per a gaudir la fi de l’estiu amb
la platja i molt bon rotllo. Vingueu!

Quins són els vostres pròxims plans?
Ara estem pensant a expandir el grup amb
un bateria i un baixista per a continuar
més en el rotllo rock.
Conteu-nos una anècdota que hàgeu
viscut treballant junts. Les primeres
vegades que tocàrem junts va ser en Colorado. Havíem trobat treball allí en un
restaurant i la idea era treballar molt i
després fer concerts en el nostre temps
lliure. La primera setmana vàrem tenir un
accident de cotxe, se’ns va perdre el gos i
el restaurant en el qual anàvem a treballar
va tancar per sempre, sense dir-nos res.
Va ser un començament horrible per a
un estiu realment increïble. Així és com
va començar OH NO!, no teníem el nom
encara. Tampoc ningú va ser ferit en l’accident, i trobarem el gos.
OH NO! és música per a escoltar quan...
Estic in the basement en companyia de
Johnny pensant en the government. Mirant a new friend, olorant alleyway,
degustant chewing gum, respirant with a
clean nose, tocant Subterranean Homesick Blues. De sobte, sentint warm per a
tancar els ulls i walk on your tip toes. Negant leaders, afirmant the weatherman.
Pròxims concerts
Dimecres 14 - 21.30h
Upper Club (València)
Dijous 15 - 19.30h
Xiringuito Elocho (València)
Dissabte 17 - 21h
Montesol (l’Eliana)
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Es poden reciclar d’altres aparells!
Components
- La punta d’un raspall de dents (la
part que té pèls)
- Un mini-motor vibrador (el podem
extraure d’un mòbil que no funciona)
- Pila de botó de 3V
- Suport per a la pila (en qualsevol
tenda d’electrònica)

Estàndards i fàcils de trobar!
Ferramentes
Tisores o cúter
Soldador i estany
Pegament o silicona tèrmica

Insecte robòtic

Fabrica els teus propis artefactes!
laboratoriodefabricacion.com
facebook / laboratoriodefabricacion
Benvinguda DIYmaclet!
Inaugurem aquest nou espai en la revista
Benimcalet Entra, on parlarem de com
fer-te els teus propis artefactes o també
de com reparar-los si no funcionen, mitjançant tutorials pràctics i articles d’informació teòrics.
Al primer article explicarem com pots
fer-te un insecte robòtic. Potser és el
robot més ràpid i fàcil de fer, tant que
pots fer-te un mini exèrcit d’insectes
robòtics.

El primer pas que farem serà preparar
els cables per a soldar-los al suport de la
pila, tallarem els dos cables a la longitud
necessària (no massa llarg, has de tindre
en compte que tots els components van
pegats damunt de la punta del raspall de
dents, com apareix en la foto) i pelarem
les puntes per soldar-los.
Una vegada tallats, el cable roig el soldarem al pin positiu (+) del suport de la
pila, i el cable negre el soldarem al pin
negatiu (-). Tallem la punta del raspall,
només deixant la part amb pèls, pegarem
el suport i el mini-motor a la part superior
de la punta del raspall, deixant els pèls en
contacte amb la taula.
Com a últim pas, només queda introduir
la pila de botó de 3V al seu suport per

tal de donar-li vida a l’insecte robòtic
que començarà a anar d’ací cap allà sense
parar!
Com a millora a l’insecte robòtic, podem posar-li un interruptor per poder
parar-lo, dividint un dels cables per la
meitat i introduint l’interruptor. També podem fer un circuit de carreres per
casa i fer competicions, introduint nous
dissenys d’insectes amb elements més aerodinàmics.
Si tens qualsevol dubte, o no saps com
traure el motor del mòbil, on aconseguir
el suport de la pila, necessites un soldador
per fer les connexions o una mica de silicona tèrmica, no dubtes en passar-te pel
Laboratori de Fabricació (C/Poeta Carles
Salvador, 8) i t’ajudarem a muntar el teu
insecte robot!
Equip Laboratorio de Fabricación
foto: Randofo
DIYMACLET
Grup de treball setmanal
De dilluns a dijous / 20-22h
Quota variable: 20-15€/mes
Reserves i dubtes en
info@laboratoriodefabricacion.com
96 015 19 78 - 685 925 396
On?
Laboratorio de Fabricación
C/Poeta Carles Salvador, 8
Benimaclet
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Judith Sanz Micó

Col·laboradora de Gargots,
revista literària
yurelliure.tumblr.com
gargotsrevistaliteraria.blogspot.com.es
Història d’un dit
Aquesta bella història
que us vaig a relatar
té aires d’epopeia
i vos fascinarà:
Vet ací que un dia
-quin fou, tant s’hi valestava assegudeta
i m’hi vaig topar
amb un ésser fantàstic,
subjecte singular,
abanderat orgullós
de l’ofici dactilar.

Amb ungla rodoneta,
considerablement llarg,
tenia –com diria...un aire senyorial.
Tot i que en la infantesa
-tot s’ha de confessartingué més d’un flirteig
amb algun que altre nas,
era de bona casta,
i l’ànsia cultural
va despertar en ell
les ganes d’explorar.
I, eu!, així arribem
al moment que ens atany:
Don Dit, vagant per terra,
resulta que es topà
amb una cama erecta
de la meua propietat.
“Bon dia, Donya Cama”
“Bon dia, Déu vos guard”
Com que de converses privades
no vull xafardejar,
diré, per fer-ho ràpid,
que van fer amistat.
Quin goig, veure’ls als dos
somriure, enjugassats!
Però com en tantes coses,
assumptes de tamany
importen més del que es pensa
I Don Dit es sentí mal:
Amb una cama com ella
-no és per bafanejar,
però és de bona cuixa,
llarga i compacta de carnl’alçada el limitava
Sols al turmell i voltants.
I Don Dit, fent-hi gala
de gran heroïcitat,
va emprendre la proesa
d’intentar-la coronar.
Ací hem de fer una pausa:

en honor a la veritat
cal dir que la meua cama
no és molt de depilar,
i l’esmentada gesta
-tot i que singularno va ser tan àrdua
com cabria esperar.
Superada la canyella,
amb el genoll abastat,
va costar-li tres jornades
conéixer la regió cuixal.
Quina solitud tan àrdua,
quin clima més gelat!
-tots sabem que, amb l’alçària,
és més dur el temporal-.
Don Dit, amb les últimes forces,
va buscar per refugiar
i vet ací, oh, meravella!
va trobar-hi bon empar:
Un llit moll i calent
al peu d’una cavitat,
el paradís d’un dit,
quina magestuositat!
quines fonts, quines cascades!
i de tant d’explorar
amb tanta gatzara i ànsia
tots els indrets de la vall
va haver-hi un terratrèmol,
-res que us haja d’espantar,
un parell de sacsejades
i pau dolça, al final-.
Així doncs, junts i feliços,
s’hi van acomodar
i, agafant a donya cama
-que s’havia estirat-,
va dir aquella frase
(ell és un poc pedant):
“aquest és l’inici, Cama,
d’una llarga amistat”.
Judith Sanz Micó
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pel guitarrista-compositor Jacopo Mezzanotti.
Tradició i innovació es mesclen, involucrant la presència d’alguns dels millors
músics de l’escena musical valenciana, per
a crear un concert únic i inoblidable.
El concert, servirà per a finançar el programa de beques de teràpia per a famílies sense recursos econòmics d’aquesta
ONG. Gràcies a aquest programa, que es
va posar en marxa a principis del 2014,
un total de 18 xiquets s’han beneficiat de
sessions de teràpia individual amb una terapeuta especialitzada.

Jazz per a l’autisme
Concert solidari
Concert benèfic en favor de l’ONG
Música per a l’autisme. Música clàssica
i jazz, sota la direcció del Mestre Constantino Martínez-Orts. Escrit pel guitarrista-compositor Jacopo Mezzanotti.
El concert simfònic Jazz per a l’autisme
és un concert benèfic en favor de l’ONG
Música per a l’autisme (MUA) de València.
Per a l’ocasió s’estrenarà un format de
concert únic en el seu estil, evocant influències musicals provinents de la música
clàssica-simfònica així com de la tradició
jazzística. Sota la direcció del mestre
Constantino Martínez-Orts, podrem
gaudir d’un concert escrit enterament

El concert ha obtingut suport d’institucions diverses, destacant Obra Social La
Caixa, la Fundació Divina Pastora o la
Càtedra d’Art i Malalties de la Universitat
Politècnica de València.
MUA va nàixer l‘any 2013 amb un clar
objectiu: millorar el desenvolupament de
persones amb autisme per mitjà de la música. En paral·lel al programa de beques,
també ofereix el servici de teràpia individual no subvencionat, a què acudeixen
més de 20 xiquets, així com un programa
de formació especialitzat en música com
a teràpia per a xiquets amb necessitats
especials. Des dels seus inicis ha organitzat més de 40 esdeveniments, incloent-hi
conferències, tallers i concerts gratuïts.
Equip MUA
Concert simfònic Jazz per a l’autisme
Diumenge 2 d’octubre - 19.30h
Sala Iturbi
Palau de la Música

BENIMACLET COENT 21

Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent

22 BENIMACLET SALUT
1 Amor, que es co-crea partint del respecte, a les meues necessitats, a les teues i a
les dels dos. Activant una Comunicació
Responsable que em permeta afrontar la
diferència sense aprofundir més la ferida,
cercant la “trobada”, evitant el “qui té la
raó”. Aquest amor que fa florir la solidaritat pròpia de l’amistat i companyonia, que
em permet el: “a voltes tu - a voltes jo”. La
reciprocitat, fonamental per a mantenir
un vincle segur, i que indica que l’amor
adult NO és INCONDICIONAL.
2 La Intimitat Espai co-creat des de la
complicitat de compartir aquests estadis:

Estar en parella, tot un repte
especialidadesgestalticas.com
face / centrodeespecialidadesgestalticas
Què sosté la parella?
1 L’amor en parella és condicional
2 La intimitat en parella no és només sexe
3 La confiança en parella,una construcció
És complex estar en parella, encara que
és la millor forma d’aprendre. SOLA
aprenc, però en companyia l’aprenentatge es multiplica. UN més UN = TRES,
comprendre açò és vital per a la parella
que decideix co-crear una relació. El
tercer membre d’una parella és la RELACIÓ; la que enforteix el vincle, la que en
els moments de diferències esmorteix els
cabrejos, per a donar pas a la disculpa i a
la trobada. I, com es co-crea una relació
segura? Construint pilars fonamentals:

a Intimitat Intel·lectual Espai on compartim idees, filosofies i valors de vida
similars, que ens apropen, que ens nodreixen, que ens permeten converses nutritives, que ens fan sentir acompanyats,
respectats i admirats.
b Intimitat Emocional Espai amb sensació de seguretat, on puc “obrir” el meu
cor a l’altre, sense sentir-me jutjat; on puc
expressar el que sent, el que pense i el que
em passa amb l’altra persona respecte a la
relació. On podem parlar del que em passa en la relació.
c Intimitat Sexual La que em fa gaudir
de la sexualitat sense sexe en alguns moments, i en uns altres, la que em permet
d’abandonar-me al plaer de la carícia que
activa el desig, activa la meua creativitat i
afavoreix la trobada sense paraules, amb
sentiments i fantasies, cos amb cos.
d Intimitat Espiritual La que em fa sentir, pensar i saber que l’altre ha arribat a
la meua vida per a ensenyar-me, perquè
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comprenga que estar en parella és aprenentatge. Aquest espai que em fa comprendre que l’altre o l’altra no em pertany
i que si decideix estar amb mi, està bé, i
si no, també.
En aquest trànsit de co-creació de la relació, hi ha molts condicionants que impacten en aquesta, per la qual cosa, aquest
treball d’equip requereix que cadascú
configure la seua Identitat de Parella, i per
a açò és important: PENSAR en parella:
el “nosaltres” forma part del vocabulari,
SENTIR en parella: experimentar la reciprocitat, SEMBLAR parella: mostrar-nos
com a parella davant els nostres cercles
més benvolguts. Aquest complex procés
de construcció requereix consciència i
maduresa per a assumir el repte de cocrear una relació amb projecció de futur.
On els temps expliquen, sobretot el temps
destinat a l’ “enamorament”, espai vital
per a conéixer-me amb l’altra persona, per
a conéixer-la i per a “baixar” aquestes delicioses fantasies sobre el que pense que l’altra persona és, sense haver-les contrastat.
Dra. Nuvia Sequera
Terapeuta Gestalt i Especialista en Intervenció de Conflictes de Parella
No et perdes
Taller introductori per a terapeutes de
parella des de l’enfocament Gestalt
Dissabte 17 de setembre / 10-14h
CEG
Centro de Especialidades Gestálticas
Av. Primado Reig 153, 1º, porta 2
963 26 95 00
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Jo vaig al
centre i
m’agrada veure
la ciutat
mentre viatge.
Aleshores vaig
en...
B _ S

Jo visc al
barri i per
tant vaig a
tots els
llocs...
C_M_N_NT

Jo sempre
vaig d’una
punta a
l’altra en la
meua
BIC_CL__A

Benimaclet
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Feliç mes de la mobilitat
sostenible!
Deixa el cotxe a casa i mou-te
per la ciutat de la forma més
verda possible!
Tria la teua!
La millor
manera
d’anar a la
platja és amb
el...
T_A_VI_

Després de
jugar en
Benimaclet,
torne al meu
poble en...
M_TRO
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Dilluns
07:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)Escuela Meme

08:30

Pilates (6 horarios diferentes)

Centre Mompó

39€/mes

09:00

Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)

Centre Mompó

45€/mes

09:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

10:00

Qigong

Shen Yi

-

10:30

Pilates

Asociación Samadhi

11:00

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

11:00

Xinyi/Bagua (Kungfu)

Shen Yi

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

12:00

"Danza-Canto” Libre expresión + Info 622649285 Fusionart

12:00

Sanda xa MMA

Shen Yi

13:00

Yo-me-edito

Asociación Samadhi

15€/mes
20€/mes
-

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

16:30

Chen Taiji

Shen Yi

16:30

Pilates

A Contar Mentiras

17:00

"Italiano" (Nivel 1) + Info: 657 787 793 (Sara) Fusionart

20€/mes

17:00

Pilates terapéutico

Centre Mompó

41€/mes

17:15

Yoga terapéutico

Centre Mompó

53€/mes

17:30

Music Together en familia (de 0 a 4 años)

La Pina submarina

17:30

Semana de clases abiertas (reservar)

La Pina submarina

17:30

Ofertas en el rastrillo de La Pina

La Pina submarina

18:00

Poesía Intremitente (677958734)

Escuela Meme

35€/mes

18:00

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

Fusionart

20€/mes

18:00

Sanda (Boxeo Chino)

Shen Yi

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€/mes

19:00

Hatha yoga

43€/mes

19:30

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

Centre Mompó

35€/mes
35€/mes

-

-

20€/mes
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19:30

Old Skool Workout

Shen Yi

20:00

Flamenco (con música en vivo)

La Pina submarina

20:00

Tai Chi

Asociación Samadhi

20:20

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

21:00

Salsa

La Pina submarina

25€/mes

21:00

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

30€/mes

30

Dimarts
07:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)Escuela Meme

09:00

Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)

Centre Mompó

09:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

9:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

45€/mes
-

10:00

"Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart

10:00

Chen Taiji

Shen Yi

10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

11:00

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

20€/mes

11:30

danza contemporánea

La Pina submarina

25€/mes

11:30

Semana de clases abiertas (reservar)

La Pina submarina

11:30

Ofertas en el rastrillo de La Pina

La Pina submarina

-

11:30

Sanda (Boxeo Chino)

Shen Yi

-

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:00

”Clases De Danza Oriental Clásica” 679 256 735Fusionart

12:00

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

12:00

Hatha yoga

Centre Mompó

12:30

Shaolin KungFu

Shen Yi

-

16:30

Xinyi/Bagua (Kungfu)

Shen Yi

-

16:50

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:00

Hatha yoga

Centre Mompó

17:15

"Yoga Para Niñ@S" + Info: 620 22 1847 (Yolanda)Fusionart

15€/mes

17:30

teatro infantil

La Pina submarina

20€/mes

17:30

Pilates

Asociación Samadhi

18:00

Poesía Intremitente (677958734)

Escuela Meme

18:00

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

18:00

Sanda xa MMA

Shen Yi

25€/mes
45€/mes

20€/mes
43€/mes

43€/mes

35€/mes
13€/mes
-
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18:15

Kundalini yoga

Centre Mompó

43€/mes

18:30

danza Tribal clásica (ATS)

La Pina submarina

30€/mes

19:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

19:00

"Bailes Latinos" Grupo 2 + Info: 696 810 012 Fusionart

19:00

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

19:00

Grupo de trabajo: Talk! Comunidad

Talk!

19:30

Lindy hop y swing iniciación

La Pina submarina

19:30

Chen Taiji

Shen Yi

19:30

Pilates

Centre Mompó

39€/mes

20:30

Lindy hop y swing

La Pina submarina

30€/mes

20:30

Forró (633 652647)

Escuela Meme

20€/mes

20:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

20:30

Tuishou (Taiji)

Shen Yi

20:30

Pilates

Centre Mompó

39€/mes

20:30

Ashtanga yoga

Centre Mompó

43€/mes

21:00

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

Dimecres

20€/mes

30€/mes
-

-
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07:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)Escuela Meme

08:30

Pilates (6 horarios diferentes)

Centre Mompó

41€/mes

09:00

Sadhana diaria de yoga

Centre Mompó

45€/mes

9:15

Pilates

A Contar Mentiras

35€/mes

09:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

10:00

danza Tribal fusión iniciación

La Pina submarina

10:00

Semana de clases abiertas (reservar)

La Pina submarina

10:00

Ofertas en el rastrillo de La Pina

La Pina submarina

-

10:00

Qigong

Shen Yi

-

10:30

Pilates

Asociación Samadhi

11:00

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

Fusionart

11:00

Xinyi/Bagua (Kungfu)

Shen Yi

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

12:00

"Danza Tribal" + Info 680 272 816 (Sarabel) Fusionart

20€/mes

15€/mes
20€/mes
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12:00

Sanda xa MMA

Shen Yi

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

16:30

Chen Taiji

Shen Yi

17:00

Pilates terapéutico

Centre Mompó

38€/mes

17:15

Yoga terapéutico

Centre Mompó

53€/mes

17:30

"Tango Argentino" + Info: 673 702 880 (Maia) Fusionart

17:30

Danza Oriental

Asociación Samadhi

18:00

Yoga

La Pina submarina

18:00

Open Benimaclet-software libre (678684520) Escuela Meme

-

-

15€/mes
15€/mes

18:00

Poesía Intremitente (677958734)

Escuela Meme

18:00

Sanda (Boxeo Chino)

Shen Yi

18:30

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

18:35

Clases indumentaria Valenciana

18:45

Yoga Integral, Conciencia Corporal (628918477) Escuela Meme

25€/mes

19:00

Sevillanas

La Pina submarina

30€/mes

19:00

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

19:30

”Clases De Dancehall Y Twerking” +Info: 679256735 Fusionart

19:30

Old Skool Workout

Shen Yi

20:00

Flamenco

La Pina submarina

30€/mes

20:20

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

20:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

35€/mes

21:00

Salsa

La Pina submarina

25€/mes

21:00

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

Dijous

Esperanzarecicla

07:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)Escuela Meme

09:00

Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)

Centre Mompó

09:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

9:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

10:00

danza terapeutica

La Pina submarina

10:00

Semana de clases abiertas (reservar)

La Pina submarina

35€/mes
20€/mes
-

20€/mes
-

35€/mes

45€/mes
25€/mes
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10:00

Ofertas en el rastrillo de La Pina

10:00

"Clases De Pilates" + Info: (626163273) Lidia Fusionart

10:00

Chen Taiji

Shen Yi

10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

11:00

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

20€/mes

11:30

danza contact

La Pina submarina

25€/mes

11:30

Sanda (Boxeo Chino)

Shen Yi

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:00

Clases de Baile e Ingles-WhatsApp: 07415 197787Fusionart

12:00

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

12:00

Hatha yoga

Centre Mompó

12:30

Shaolin KungFu

Shen Yi

12:30

Danza Contemporánea

A Contar Mentiras

La Pina submarina

25€/mes
45€/mes

15€/mes
43€/mes
30€/mes

16:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

16:30

Xinyi/Bagua (Kungfu)

Shen Yi

17:15

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

17:30

Pilates

Asociación Samadhi

17:30

Yoga para niños

Centre Mompó

18:00

Esparto

Escuela Meme

18:00

Poesía Intremitente (677958734)

Escuela Meme

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:00

Sanda xa MMA

Shen Yi

18:15

Hatha yoga

Centre Mompó

43€/mes

18:30

Danza Tribal fusión iniciación

La Pina submarina

20€/mes

18:30

"Taller de Dibujo y Pintura" Jóv. y Adu. + 606687503 Fusionart

19:00

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

19:00

Kundalini yoga

Centre Mompó

43€/mes

19:30

Teatro

La Pina submarina

20€/mes

19:30

Chen Taiji

Shen Yi

19:30

Pilates

Centre Mompó

20:30

Yoga dinámico

Asociación Samadhi

15€/mes
26€/mes
35€/mes
-

20€/mes

39€/mes

SETEMBRE 2016 31
20:30

Tuishou (Taiji)

Shen Yi

20:30

Pilates

Centre Mompó

39€/mes

20:30

Ashtanga yoga

Centre Mompó

43€/mes

-

Divendres
07:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)Escuela Meme

09:00

Sadhana diaria de yoga (de lunes a viernes)

Centre Mompó

09:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

10:30

Pilates

Asociación Samadhi

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

16:30

Chen Taiji

Shen Yi

17:30

Bollywood

La Pina submarina

45€/mes
25€/mes

17:30

Semana de clases abiertas (reservar)

La Pina submarina

17:30

Ofertas en el rastrillo de La Pina

La Pina submarina

17:30

Pilates para embarazadas

Centre Mompó

29€/mes

18:00

Escritura creativa

Escuela Meme

15€/mes

18:00

Poesía Intremitente (677958734)

Escuela Meme

35€/mes

18:00

Sanda (Boxeo Chino)

Shen Yi

18:30

danza Tribal clásica (ATS)

La Pina submarina

18:30

Meditación y yoga tibetano

Asociación Samadhi

19:30

Danza Tribal vintage sexy Style (medio)

La Pina submarina

19:30

Old Skool Workout

Shen Yi

20:00

Tube chats

Talk!

Dissabte

-

30€/mes
25€/mes
-

08:00

“La Matinera” espacio de meditación (628918477)Escuela Meme

09:45

Yoga

La Pina submarina

15€/mes

10:30

Grabado y Estampación (627732645)

Escuela Meme

40€/mes

11:00

Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)

La Pina submarina

25€/mes

11:00

Semana de clases abiertas (reservar)

La Pina submarina

11:00

Ofertas en el rastrillo de La Pina

La Pina submarina

-

12:15

Creación y espacio escénico

La Pina submarina

25€/mes

13:15

danza impro para batukada

La Pina submarina

-

20:00

Encuentro de Malabaristas y aprend. T:697800774Fusionart

Diumenge

A Contar Mentiras 30 Caminito
31 Carabasser
Al-Paladar
3 Alegre Conchita
32 Carabasseta
4 La Bufala
33 C. E. Gestálticas
5 Caixa Fosca
34 El Aprendiz
6 Centre Mompó
35 El Celler i l’Aglà
7 CIM Benimaclet
36 El Tranvía
8 Chico Ostra
37 Gioconda
9 Club de los Poetas 38 Glop
10 La Comanda
39 Gruseco
11 efedePhoto
40 L. de Fabricación
12 Escuela Meme
41 La Pentola
13 Esperanzarecicla
42 La Torraeta
14 La Fotoescuela
43 Murta
15 Fusionart
44 Ochovideos
16 La Gramola
45 Shen Yi
17 Itamora
46 Sudestada Tattoo
18 Kaf Café
47 Talleres Alegre
19 London
48 Trencadís
20 La Ola Fresca
49 Vuelta de Tuerca
21 La Pina Submarina 50 Suerte Loca
22 Rock Island
BC Benimaclet Conta
23 As. Samadhi
24 Talk!
25 Tallafocs
26 Taller Música Jove AV As.Veïns i Veïnes
27 Teatre Círculo
de Benimaclet
28 El Terra
29 Tulsa Café
1

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
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34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dijous 1
19:30

Aperitiamo

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

21:00 10 Filmoteca Rock "24hour party people"
Dimecres
21:30

La Pentola

-

Rock Island

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez +invTallafocs

Divendres 2
20:00

Clases Kizomba+cena

Rock Island

20:00

Tube chats

Talk!

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€

21:00

Les nits d'Al-Paladar

Al-Paladar

12-18€

10€

Dissabte 3
10:30

Puertas Abiertas. Taller de Grabado y Estampación Escuela Meme

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€

21:00

Les nits d'Al-Paladar

Al-Paladar

12-18€

23:00

Concierto Brasil Beleza

Rock Island

Dijous 11

Diumenge 4
10:30

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

10€

Dilluns 5
20:00

Trivial (reservar)

21:00

"Taller de Teatro…"(Nivel 2) 1ª Gratis. . 697 800 774 Fusionart

21:30

Open Jam. Raúl Rabadán, Daniel Tena y M.ZorioTallafocs

Tulsa

Dimarts 6
19:00

Grupo de trabajo: Talk! Comunidad

Talk!

30€

1-9 SETEMBRE 35

Dissabte 6

20:00

Cocktail Day: aprende a preparar el tuyo!

5€

London

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

21:00

Degustación japonesa: 8 piezas de sushi

3€

Tulsa

21:00

Docu rock "Lemmy"

Rock Island

21:30

Martes Rockeros:"The Fuzzy Clouds" Rock

Tallafocs

Dimecres 7
20:00

Ginclub

London

21:00

Degustación Indonesia

Tulsa

21:30

SAAI (Txoni-trompeta y Mono-Guitarra) Folk Urbano Tallafocs

3€

Diumenge 7

Dijous 8
17:00

Propuestas Talk!: Buscamos colaboradores

Talk!

19:30

Aperitiamo

La Pentola

20:00

Speak English’

La Ola Fresca

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

21:00

Filmoteca Rock "This is spinal tap"

21:30

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez +invTallafocs

5€

Rock Island

Dilluns 8

Divendres 9
20:00

Clases kizomba+cena

Rock Island

20:00

Tube chats

Talk!

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€
12-18€

Dimarts 9

21:00

Les nits d'Al-Paladar

Al-Paladar

21:30

“Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral).

Fusionart

10€

36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

23:30

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

"DJyProyecciones" + CoponCubatón.

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Fusionart

Dissabte 10
13:15

clase abierta danza impro batucada. Reservar Pina Submarina

19:30

FLASHMOB

Pl. Benimaclet

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€

Al-Paladar

12-18€

21:00

Les nits d'Al-Paladar

21:30

5°"Fiesta Anual Talleres F..."(Espectáculos/Ex./Bailes) Fusionart

23:00

Concierto brasil beleza

23:30

Música para bailar a cargo de los profesores de bailes. Fusionart

Rock Island

Diumenge 11
10:30

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

11:30

Casting para grupo de danza tribal fusión

Pina Submarina

10€

Dilluns 12
20:00

Trivial (reservar)

Tulsa

21:00

clase abierta de Salsa. Reservar

Pina Submarina

21:00

"Taller de Teatro…"(Nivel 2) 1ª Gratis. 697 800 774 Fusionart

21:30

Open Jam. Raúl Rabadán, D. Tena y M, ZorioTallafocs

30€

Dimarts 13
17:30

clase abierta teatro infantil . Reservar

Pina Submarina

19:00

Grupo de trabajo: Talk! Comunidad

Talk!

20:00

Cocktail Day: aprende a preparar el tuyo!

London

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

21:00

Degustación a la valenciana

Tulsa

5€
3€

9-15 SETEMBRE 37

21:00

Docu Rock "Quadrophenia"

21:30

Beatles vs Rollings. Las mejores versiones del rock Tallafocs

Rock Island

Dimecres 14
10:00

clase abierta danza tribal, iniciación. Reservar

18:30

"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

20:00

Ginclub

20:30

Inauguración "Pájaros en la cabeza" de Clara Martínez Chico Ostra

Pina Submarina
-

London

21:00

Degustación filipina

21:30

Anverso, microabierto poético tematico mensual Kaf Café

21:30

Músicas del Mundo: Xavi Gómez Jazz&more Tallafocs

Tulsa

3€

Dijous 15
10:00

Intensivo de Ilustración con Sandra Gobet

Escuela Meme

11:00

Matricula abierta clases de teatro

Club de los Poetas 30€m

17:15

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

18:30

clase abierta danza t. vintage, iniciac. Reservar Pina Submarina

18:30

"Taller de Dibujo y Pintura "Jóvenes y A. +606687503Fusionart

19:30

clase abierta teatro. Reservar

Pina Submarina

19:30

Aperitiamo

La Pentola

20:00

Speak English’

La Ola Fresca

20:00

Expo Sergio Cruz "Día de la Resistencia Indígena..." Tallafocs

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

21:00

Filmoteca Rock "The doors"

21:30

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez e invitadosTallafocs

Rock Island

45€

5€

38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Divendres 16
10:00

Intensivo de Ilustración con Sandra Gobet

Escuela Meme

17:30

clase abierta de bollywood. Reservar

Pina Submarina

18:00

Festa portes obertes Benimaclet conFusión festival 4B

20:00

Clases kizomba+cena

Rock Island

45€

10€

20:00

Tube chats

Talk!

20:30

A la deriva. cía Teatro Círculo

Teatro Círculo

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€

21:00

Les nits d'Al-Paladar

Al-Paladar

12-18€

21:30

Desde Cuba Marta Campos

Kaf Café

21:30

Concierto: “Leya & The Gentlemen”

Fusionart

23:30

"DJyProyecciones" (Soul / Pop...) + CoponCubatón. Fusionart

4-8-10

5€

Dissabte 17
10:00

Taller Introductorio. Formación de Terapeutas de Pareja CEG

16:00

Intensivo de Ilustración con Sandra Gobet

17:30

Mindfulness, Relajación y Bienestar Psi. 680 175 174 Fusionart

Escuela Meme

45€
7€

20:00

Von Landon, acustico

Kaf Café

20:30

Aperitiver: acústico de Senior & Endika

Tulsa

20:30

A la deriva. cía Teatro Círculo

Teatro Círculo

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€

21:00

Les nits d'Al-Paladar

Al-Paladar

12-18€

21:00

“Noche Argentina” + Empanadas a 2€

Fusionart

21:30

Concierto: "Julio Delgado" (Folklore y Tango Argentino) Fusionart

5€
4-8-10

16-21 SETEMBRE 39

23:00

Concierto brasil beleza

23:30

DJyProyecciones: Clásicos Argentinos + Fernet con cola Fusionart

Rock Island

Diumenge 18
10:30

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

10€

11:00

Taller Folklore: Saidi egipcio. Nayat

Pina Submarina

20€

20:30

A la deriva. cía Teatro Círculo

Teatro Círculo

4-8-10

Dilluns 19
17:30

clase abierta music together. familia, Reser.

Pina Submarina

18:30

clase abierta music together. familia, Reser.

Pina Submarina

20:00

Trivial (reservar)

Tulsa

21:00

"Taller de Teatro…"(Nivel 2) 1ª Gratis. 697 800 774 Fusionart

21:30

Open Jam. Raúl Rabadán, D. Tena y M. ZorioTallafocs

30/m

Dimarts 20
19:00

Grupo de trabajo: Talk! Comunidad

Talk!

20:00

Cocktail Day: aprende a preparar el tuyo!

London

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

21:00

Degustación japonesa: 8 piezas de sushi

Tulsa

21:00

Docu Rock "Flight 666 Iron Maiden"

Rock Island

21:30

The Shellfish Bar música sureña, rock, bluegrass, folk Tallafocs

5€
3€

Dimecres 21
18:30

"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

20:00

Ginclub

London

21:00

Degustación magrebí

Tulsa

3€

40 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

21:30

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

"Rio't'Rio" Jazz-Blues-Swing-Latin

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Tallafocs

Dijous 22
19:30

Aperitiamo

La Pentola

20:00

Speak English’

La Ola Fresca

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

20:30

Les llamaba trinidad: Burguitos+Sergio Sanz+J.Pocovi Teatro Círculo

8€

20:30

Michelada y botana: 2,50 €.

3€

21:00

Filmoteca rock "Radio pirata/los Piratas del rock" Rock Island

21:30

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez +inv. Tallafocs

22:30

Jam de improvisación: teatro de humor

Chico Ostra

5€

La Gramola

Divendres 23
20:00

Clases kizomba+cena

Rock Island

20:00

Tube chats

Talk!

10€

20:30

Acústico de Sáez + Expo J. M. Benavent

Tulsa

20:30

A la deriva. cía Teatro Círculo

Teatro Círculo

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€

21:00

Les nits d'Al-Paladar

Al-Paladar

12-18€

21:30

Gari Campanillo presenta CD "Saliva Canalla" Kaf Café

21:30

"Noche De Rock": "Caravana Sur" (Rock)

Fusionart

23:30

DJyProyecciones (Rock) + CoponCubatón.

Fusionart

5€
4-8-10

Dissabte 24
11:00

Jornada de Puertas Abiertas de La Fotoescuela La Fotoescuela

18:30

Cuentacuentos, El lobo y los 7 cabritillos

Pina Submarina

4€

21-27 SETEMBRE 41

18:30

Banda juvenil de Xàbia i Banda juvenil del CIM CIM

20:30

Aperitiver: acústico de Mad Robot

Tulsa

20:30

A la deriva. cía Teatro Círculo

Teatro Círculo

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€

21:00

Les nits d'Al-Paladar

Al-Paladar

12-18€

Kaf Café

21:30

Noche de piano con Sayuri Akimoto

21:30

“Jamaican Night”:"Rubens Monasterio"Reggae/Fusi.Fusionart

23:00

Concierto

Rock Island

23:30

DJyProyecciones (Rock) + CoponCubatón.

Fusionart

5€
4-8-10

Diumenge 25
10:30

Let’s Brunch!

La Ola Fresca

19:00

Concierto brasil beleza

Rock Island

19:30

Jam de danza contact

Pina Submarina

20:30

A la deriva. cía Teatro Círculo

Teatro Círculo

10€
5€
4-8-10

Dilluns 26
20:00

Trivial (reservar)

Tulsa

21:00

Los lunes al sol naciente: cena japonesa.

Chico Ostra

21:00

"Taller de Teatro…"(Nivel 2) 1ª Gratis. 697 800 774 Fusionart

21:30

Open Jam. Raúl Rabadán, D. Tena y M. ZorioTallafocs

12€
30€m

Dimarts 27
19:00

Grupo de trabajo: Talk! Comunidad

Talk!

20:00

Cocktail Day: aprende a preparar el tuyo!

London

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

5€

42 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

21:00

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Degustación japonesa: 8 piezas de sushi

Tulsa

21:00

Docu Rock "Pink Floyd The wall"

Rock Island

21:30

The Lighters - Pop-rock acústico

Tallafocs

3€

Dimecres 28
18:30

"Panorama Cultureta" radiomalva.org 104.9 Fusionart

20:00

Ginclub

London

21:00

Degustación Indonesia

Tulsa

21:30

Wandering spirits Folk Alternativo

Tallafocs

3€

Dijous 29
19:00

Fiesta de la tapa Alhambra

Rock Island

19:30

Aperitiamo

La Pentola

20:00

Speak English’

La Ola Fresca

20:30

micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café

21:00

Filmoteca rock "El mundo de Wayne"

21:30

Flamenco en directo. Valeriano Gonzalez + inv. Tallafocs

22:30

Jam de improvisación: teatro de humor

5€

Rock Island
La Gramola

Divendres 30
18:00

2º "Festival Talleres De Baile" Ap. anticipada: 3€ Fusionart

4€

18:00

“Baile e Inglés” (Esp. + Clases + Fiesta)

Fusionart

4€

19:00

Fiesta de la tapa Alhambra

Rock Island

19:00

“Sevillanas y Flamenco” (Esp. + Clases +.)

Fusionart

20:00

Clases kizomba+cena

Rock Island

20:00

"Danza Tribal” (Esp. + Clases + Fiesta) Sarabel Fusionart

4€
10€
4€

27-30 SETEMBRE 43

20:00

Tube chats

Talk!

20:30

Aperitiver: acústico de Noa Babayof (Israel)

Tulsa

21:00

Nit d'odisea: Sopar amb maridatge de vins

Al-Paladar

15€
12-18€

21:00

Les nits d'Al-Paladar

Al-Paladar

21:00

“Tango Argentino” (Esp. + Clases + Fiesta)

Fusionart

21:30

Sara Curruchich, c. de autor de Guatemala

Kaf Café

22:00

“Danza Africana” (Esp. + Clases + Fiesta) Aly Fusionart

5€

4€
4€

23:00

“Bailes Latinos” (Esp. + Clases + Fiesta)

Fusionart

4€

23:55

DJ y Fiesta: Repaso estilos más solicitados

Fusionart

4€

44 LLOCS

A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
685 463 757
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com
Si véns a comptar mentides és perquè no
busques una escola de dansa clàssica, contemporània, infantil i de pilates estricta,
de poses i manierismes. És perquè treballes amb rigor i dedicació. És per parlar
amb Santi. És per deixar la bici dins. És
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i
als teus pares. És perquè saps que cedeixen l’espai com a residència artística.
És perquè reivindiques tot allò que una
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal
com eres.

Al-Paladar

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

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

Restaurant napolità
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dm-Dv 19-00h Ds-Dg 12-16h 19-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet
La Bufala és més que un restaurant, més
que una pizzeria, és un lloc que et transporta a una altra part del món. En el mediterrani conviuen moltes cultures, molts
sabors i olors.
En entrar ací viatgem a Nàpols, lloc que
va veure nàixer a la pizza i a Ernesto, el
seu cuiner. De totes les pizzes, ell prefereix
la clàssica, la genuïna, la pizza Margarita;
amb la mozzarella de búfala, la tomaca de
les faldes del Vesuvi i la coronació de fulls
d’alfàbega.

Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

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

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

Chico Ostra
Café-llibreria

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

C/ Germans Villalonga, 19
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds-Dg 20h
625 995 009
facebook / El-Club-de-Los-Poetas
Arribem a un local en un carrer del barri
de Benimaclet. Obrim la porta. L’obra va
a començar en uns minuts.
Trobem a Fran, qui interpreta molts papers en aquesta obra: professor, actor,
director, relacions públiques, psicòleg...
Regent d’un lloc per a la investigació en
les arts escèniques. Una escola de teatre,
dansa i teatre infantil. Un teatre obert
a tothom. Però sobretot, un lloc que es
rebel·la contra el que està establert en la
cultura. Un lloc on la gent pot somniar.
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La Comanda

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

efedePhoto

Formació fotogràfica
C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h
659 050 455 - 645 537 279
facebook / efedephoto
efedephoto.com
Un fotògraf és una persona que domina la
tècnica i que sap aprofitar-la per a contar
històries. La càmera com una ferramenta que cal dominar i les fotografies com
llibres plens de preguntes i de respostes.
Històries que posen baix l’objectiu les
teues carències, les teues pors, els teus
somnis. Fotografia entesa com la teua
forma d’expressar-te, la teua manera d’enfrontar-te al món. Només has de decidir
que vols contar, anar a la seua essència i
pensar. Pensar abans de disparar.
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Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

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

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

La Fotoescuela

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

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

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

Itamora

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

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

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

La Ola Fresca
Delicafé

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

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

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

Samadhi

Associació de salut integral
C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook /
asociacionsamadhisaludintegral
Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic,
mental i espiritual al qual trobes la unió
de tu mateix amb l’univers. No sabem
realment si nosaltres podrem trobar el
Samadhi alguna vegada, el que sí que sabem és que Nuria i Sara s’han unit perquè
nosaltres trobem el benestar físic, mental
i emocional més gran possible. Per això
proposen una gran quantitat d’activitats
com ioga, pilates, massatges, teràpies
bioenergètiques, neuroemocionals...
I tot, perquè et trobes en pau.
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Talk!

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

Espai gastronòmic
C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-1h
96 193 13 39
facebook / tallafocs
Una flama batega a la cuina del Tallafocs.
Els seus ganivets la tallen, juguen amb
ella, evitant que s’apague. Mentrestant,
dels fogons ixen plats casolans, vegetarians, vegans i ecològics per al menú del
dia o pinxos a la nit. Els vins valencians
i la cervesa artesanal permeten que el foc
prenga amb més força. De sobte, aquest
ball roig i blau il·lumina als músics en un
xicotet escenari. Només sabem una cosa,
mentre la flama no s’apague, quedarem
sempre captius per aquesta màgia.

Taller de Música Jove

Escola i centre professional de música
C/ Mistral, 22
Dl-Dv 10:30-13:30 15:30-21:00
96 361 63 61
facebook / tallerdemusicajove
tallerdemusicajove.es
A 1994, el que va ser una antiga foneria
es va convertir en una escola de música.
Els sons dels forns i les ferramentes van
ser substituïdes per les melodies de violins, timbals i guitarres elèctriques. Una
escola on els alumnes entenen que Bach
i grups de música claus del segle xx com
Pink Floyd són igualment didàctics. On
la guitarra elèctrica té la mateixa importància que el violí d’una orquestra. Una
escola que diu en veu alta: Toca el que
vulgues, però toca!
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Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 33
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
El cercle és una figura constituïda per infinits punts que equidisten d’un centre.
Una forma inclusiva i igualitària. Així és
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Centrat
en produccions pròpies que volen rescatar
el millor del teatre del segle xx, aquell que
aposta pel compromís social. Diversos
autors són els referents de la seua trajectòria i forma de ser d’aquesta companyia
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez,
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adaptades i versionades.
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El Terra

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

Tulsa Café
Café-bar

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

04/09: SHOW INFANTIL
11/09: COCINA INFANTIL
18/09: CUENTO con ANA CANET
25/09: Titeres: EN TU COLE
* Consulta todos los eventos en nuestra web, pueden ser susceptibles de cambio
Hora: 18:30.
Atención al cliente:
963 689 878
arenamultiespacio.com

