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Hola! 

Tens entre les teues mans el desé primer 
número 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
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, 
fotografies, web i xarxes socials

Manuel Pérez Bernat
Maquetació, disseny gràfic, fotografies,  
textos llocs, xarxes socials, traduccions, 
as. lingüístic i disseny editorial

Fernando Carranza Miralles
Disseny editorial, disseny gràfic, 
fotografies, textos llocs

Col·laboradors 
TOTO, Alejandro Portaz, Alba Sanchis, 
María Garrilla, Raül Beltran, equip VA 
CAbanyal!, Alberto Torres, Pat Lemos, 
David Sales, César Gómez, Conxa 
Mestres, Maurice Silva, Roy Schwinning 
i AVV de Benimaclet

Portada 
Carla Fuentes
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Carla Fuentes 
Portada del número de desembre

carlafuentes.com
facebook / littleisdrawing
blogspot / cuaderno-de-todo

Com descriuries el teu treball? Mai he 
trobat la manera de descriure el meu tre-
ball, això crec que és una cosa que deu fer 
aquella persona a qui li agrada i té ganes 
de dir alguna cosa sobre ell. Però si he de 
dir algun adjectiu que el definisca, és sen-
zill, imperfecte i espontani. 

Quins són els referents que més t’han 
influït en el teu treball? L’art contempo-
rani. Pintors com Hockney, Freud, Schie-
le, Peyton o Katz. És el que vaig veure i 
vaig aprendre a Belles Arts i són els meus 
majors referents. 

De quines tècniques de dibuix eres fan? 
De les de tota la vida, del material de di-
buix, gouache, acrílic, grafit o aquarel·la. 

El món de la il·lustració està ple de re-
trats de persones ideals i perfectes, com 
són els teus retrats? Just el contrari. La 
imperfecció que de tant de mirar-la porta 
a la bellesa, a crear impressions, a buscar 
defectes. Buscar en les mirades les misèries 
dels humans, les que tots nosaltres tenim.  

Com seria el teu autoretrat? Quins sen-
timents t’agradaria transmetre? Els ma-
teixos que busque retratant als altres, molt 
amb poc. Tinc algun autoretrat però és el 
que més em costa. 

Què és Cuaderno de todo? És un xico-
tet quadern digital on recull tot allò que 
m’inspira, que trobe a la xarxa i guarde 
d’alguna manera en aquest blog per a 
no oblidar. També és la part de mi que li 
agrada compartir coses amb tots aquells a 
què els agrada el mateix que jo i tinga les 
mateixes inquietuds. 

Els solcs d’unes mans, els pèls d’una 
barba, per què les xicotetes coses són 
tan importants en la teua obra? Perquè 
les xicotetes coses són el més important 
per a mi. La gent que és capaç de veure 
bellesa en eixes coses, llavors li agradarà el 
mateix que a mi. 

Adaptar-se al ritme del món o és ne-
cessari frenar per a captar les xicotetes 
coses? Frenar al màxim. Si no, no veuràs 
res en el meu treball perquè estem massa 
acostumats a veure només, coses boni-
ques. El que jo faig va per un altre camí 
i si no estàs disposat a aturar i buscar-ho, 
llavors no veuràs res. 



 5

Motels, gasolineres, vells cotxes, què hi 
ha darrere d’aquest amor per la cultura 
americana? Crec que és per la influència 
del cinema en mi. Perquè m’agrada molt 
tota la cultura estètica que embolica al ci-
nema i al mateix temps, a la cultura ame-
ricana. Quan vaig estar a Los Angeles em 
va impressionar moltíssim tot a un nivell 
estètic. Per això, ho dibuixe molt. 

Per què aquesta passió pel boxeig? És 
cosa del pintor Eduardo Arroyo. A més 
de pintar i dibuixar sobre això, ha escrit 
molt i jo com a bona fan ho he llegit tot. 
Llavors, em vaig enamorar plenament de 
la figura del boxador. Darrere d’eixes per-
sones amb nassos xatos i aparença forta hi 
ha moltes històries emocionats i moltes 
misèries. I això em sembla molt interes-
sant. Més que l’esport, les històries huma-
nes que amaga. 

Cinc treballs que hagueres triat si no 
fores il·lustradora. Psicòloga, psiquiatra, 
terapeuta de parelles, pitonissa i bruixa. 

Com és una ciutat perfecta? La ciutat 
perfecta seria una València amb quatre ve-
gades més oferta cultural i quatre vegades 
més treball per a tothom. 

Parla’ns de la portada per a Benimaclet 
Entra. M’agraden molt les cases i les cases 
de barri com aquesta, amb molta persona-
litat i que, a més, són quasi una icona més. 

Pots trobar a Carla a...
Galeria Herrero de Tejada - Madrid 
Inauguració Los Sentados 
12 de desembre - 12h
Galeria Pepita Lumier - València
14 de gener
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“Quiero creer que si todos juntos 
lucháramos dejaríamos un mundo 

mejor para nuestros nietos sin 
los rencores que nosotros encontramos”

María Garrilla Miró, 86 anys

Presidenta de l’Associació de Dones Veïnals de Benimaclet
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Barri Coop
Un barri més cooperatiu és possible

ments notables d’estalvi solidari per part 
d’entitats ètiques, projectes de producto-
res cooperatives i autogestionàries, i en 
general un interés i una major receptivitat 
social envers les alternatives econòmi-
ques al model productivista, competitiu 
i no democràtic d’economia que moltes 
donen per suposat. En definitiva, cada 
vegada som més gent que creu que altres 
economies i altres barris són possibles, i 
que cooperar és socialment més intel·li-
gent i més just que competir. 

És en aquest context que sorgeix Barri 
Cooperatiu, inspirat en un projecte que 
iniciaren allà pel 2009 les nostres ami-
gues de La Ciutat Invisible a Sants (Bar-
celona), i que ha tingut un èxit creixent 
amb els anys. Un projecte amb el qual 
proposem iniciar, des de Benimaclet, un 
procés de visibilització, debat, intercanvi 
d’experiències, formació i assessorament, 
que permeta l’impuls i el creixement de 
l’economia social i cooperativa als nostres 
barris (de la que ja existeix i de la que està 
per venir). Un projecte que, principal-
ment, tracta de respondre a la necessitat 
que tenim moltes persones de trobar-nos 
i contagiar-nos de bones idees i bones for-
mes de fer economia de manera coopera-
tiva i compromesa socialment. 

Durant el primer semestre del pròxim 
any, diverses iniciatives d’economia so-
cial i empreses cooperatives s’aproparan a 
Benimaclet per explicar-nos la seua expe-
riència i donar a conéixer els seus projec-
tes. En diferents xerrades i taules redones 
es donaran a conéixer iniciatives en l’àm-
bit del sector cultural i la comunicació, de 
l’educació, l’energia renovable, l’habitat-
ge, les finances ètiques, o l’educació, entre 
d’altres. Aquestes trobades s’organitzaran 

Pel febrer de 2016 iniciem Barri Coopera-
tiu a Benimaclet, un projecte que pretén 
donar visibilitat, enfortir i promoure el 
creixement i l’aparició de noves iniciatives 
d’economia social i cooperativisme als nos-
tres barris. 

Des de l’ocupació de les places a partir del 
15 de maig de 2011, la creativitat social, 
l’esperit de lluita i la voluntat de transfor-
mar la nostra realitat més immediata ha 
sigut explosiva als nostres barris. Pel que 
fa a l’àmbit de l’econòmic, hem viscut els 
darrers anys un creixement molt rellevant 
de grups de consum, usuàries de moneda 
social i altres formes d’intercanvi, incre-

“Cercar noves propostes de desenvolu-
pament i activació socioeconòmica del 
territori”
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La Repartidora
C/ Arquitecte Arnau, 5
larepartidora.org
96 361 27 66

en el marc de les Jornades d’Economia 
Social i Cooperativa. A més, després de les 
jornades es realitzarà un curs de formació, 
de caràcter teòric i pràctic, amb l’objectiu 
de socialitzar coneixements i recursos, i 
per tal d’iniciar projectes d’empresa coo-
perativa als nostres barris. 

Barri Cooperatiu vol ser també un espai 
per al debat sobre quin model de ciutat 
volem des dels barris, i quines relacions 
econòmiques cal construir per fer-lo pos-
sible. Al mateix temps, el projecte con-
templa també la realització d’altres activi-
tats culturals com les Rutes Cooperatives, 
mitjançant les quals poder reconéixer als 
nostres barris la presència i la imprescin-
dible aportació de l’economia social i coo-
perativa a la cohesió social, el benestar i el 
compromís amb les altres. 

Cal dir que aquest projecte està dissenyat 
i promogut per La Repartidora, però per 
les seues característiques i objectius, i com 
no pot ser d’altra manera, comptarà amb 
el suport i serà possible gràcies a la im-
plicació de bona part del teixit social de 
Benimaclet: Centre Social Terra, A Peu de 
Carrer, Benimaclet Viu, AMPES, Asso-
ciació de Veïns i Veïnes, i d’altres encara 
per confirmar que col·laboraran amb el 
projecte. A més, des de l’àmbit de les or-
ganitzacions del sector, el projecte compta 
amb el suport decidit de Caixa Popular i 
FEVECTA, dintre la seua tasca de pro-
moció del cooperativisme.
 

Raül Beltran Benages
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“Disset anys patint fam i ara ens donen 
una vaca”

Comentari d’un veí del Cabanyal

VA CAbanyal!
Redacció col·laborativa de l’EDUSI

Aquest comentari d’un veí del barri res-
pecte al concurs públic, llançat el passat 
mes d’agost per l’Ajuntament de València, 
per a formular l’Estratègia de Desenvolu-
pament Urbà Sostenible Integrat [EDU-
SI] per a l’àrea del Cabanyal, Canyamelar  
i Cap de França, va servir per a donar nom 
a la proposta guanyadora ‘VA CAbanyal!’.

Potser hi ha molta saviesa en la ironia 
d’aquest veí a l’entendre que la situació 
actual del Cabanyal -un territori sotmés 
durant disset anys a una política munici-
pal depredadora que anteposava la volun-
tat especuladora i la destrucció enfront de 
la rehabilitació i el benestar ciutadà- no 

es resol exclusivament amb l’intent d’ob-
tenir finançament europeu a través d’una 
convocatòria del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. Però també és 
veritat, que una vaca ben munyida pot do-
nar xampany, i així ens ho plantejàrem des 
d’un inici l’equip tècnic ‘VA CAbanyal!’.

Per una banda, la redacció de l’EDUSI 
suposa una bona oportunitat per a en-
gegar nous models de col·laboració entre 
ciutadania, administració i tècnics que, 
mitjançant dinàmiques participatives, 
possibiliten que tots els agents implicats 
participen en igualtat de condicions per-
què el resultat siga capaç de respondre a 
l’interés comú. Amb aquesta intenció 
s’han estat duent a terme, des del passat 
setembre, múltiples trobades amb els di-
versos col·lectius, associacions i entitats 
del barri, amb els quals s’han abordat les 
diverses fases: una primera d’autodiagnòs-
tic, una segona d’elaboració de propostes 
i una última de priorització d’accions. La 
informació resultant d’aquest treball serà 
la base del contingut de l’estratègia que 
l’Ajuntament presentarà a la convocatòria 
del Ministeri, el pròxim gener.

Per altra banda -i no menys important-, 
es tracta d’aprofitar aquest procés per a 
iniciar la construcció d’un lloc de troba-
da i articulació entre els diversos agents 
del barri, que garantisca l’apoderament 
de la població per tal que siga el mateix 
veïnat qui guie la correcta implementació 
de l’estratègia i, per tant, el futur desen-
volupament del seu barri. En eixe sentit, 
és fonamental incidir sobre la presa de 
consciència i l’adquisició de capacitats de 
la ciutadania per a poder dur a terme una 
participació efectiva que tinga com a con-
seqüència la co-responsabilitat en la presa 
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vacabanyal.org

Fitxa tècnica de l’equip
Carmel Gradolí [arquitecte], Isabel 
González, Fran Azorín, Eva Raga [ar-
quitectes i tècnics en participació], Bru-
no Sauer [arquitecte urbanista], Lluís 
Català, Pau Caparrós [sociòlegs], Inma 
Giner [psicòloga], K-Veloce [consultora 
especialitzada en I+D+i i en recerca de 
finançament públic]

de decisions i no una participació que, al 
contrari, puga ser exclusivament utilitza-
da com a element de legitimació social.

Fins ara, la planificació urbana s’ha estat 
realitzant, sota el prisma de la disciplina 
urbanística [en massa ocasions abocada 
als interessos econòmics del mercat im-
mobiliari], que ha deixat en evidència les 
limitacions que l’excessiva especialització 
pot comportar. Pràctiques com aquesta, 
que ara es desenvolupa al Cabanyal, volen 
contribuir a fer possible la superposició 
de les múltiples capes que conformen la 
complexitat real del territori. Així, po-
drem acostar-nos a respostes integrals ca-
paces d’abordar la transformació urbana 
de les nostres ciutats d’una forma comple-
ta, més enllà del vessant físic o territorial.

Volem que aquesta experiència ens servis-
ca també per posar de manifest les virtuts 
i les limitacions d’aquests nous processos, 
que sembla que comencen a implantar-se 
de forma més generalitzada, i que han de 
servir perquè la població prenga la inicia-
tiva i assolisca un grau d’apoderament ca-
paç de garantir el control dels mecanismes 
de decisió que afecten la seua ciutat i al 
seu dia a dia.

Equip tècnic VA CAbanyal!
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Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com

Botiga de la Xocolatera

L’antiga botiga de la Xocolatera estava si-
tuada al carrer de la Mare de Déu de l’As-
sumpció, al costat de l’església que dóna 
nom al carrer.

Encara es poden veure les seues grans por-
tes de fusta, actualment tancades, ja que 
fa anys que la família va traslladar aquest 
mític comerç al carrer d’Utiel. El baix on 
se situava la botiga formava part d’una 
casa amb dues portes, una que dóna a la 
plaça i una altra darrere, on estava el corral. 
A l’estiu treien les cadires i feien la tertú-
lia a la fresca. Conten que el primer pis 
de la casa, damunt de la xocolateria, se’l 

van llogar al mestre Carles Salvador, qui 
va viure allí durant anys mentre va exer-
cir de mestre a Benimaclet. El cul de sac 
situat en la part posterior de l’habitatge 
s’ha anomenat Poeta Carles Salvador, en 
homenatge a aquest gran poeta. 

El nom de la Xocolatera va ser escollit pel 
iaio José Pastor, d’ofici xocolater. Per a fer 
el xocolate compraven el cacau, el molien, 
feien la mescla i, una vegada fet, el venien 
per quarts. Així es va fer fins que Sani-
tat va començar a exigir unes condicions 
sanitàries més rigoroses per a l’elaboració 
d’aquest producte. D’aquesta manera, va 
deixar de realitzar-se aquest famós xoco-
late casolà. 

En un principi, el iaio José Pastor no dis-
posava de botiga i repartia el xocolate per 
les cases. Més tard, va posar aquest comerç 
de comestibles a la plaça, aprofitant-se 
d’un dels dos accessos de l’habitatge. 

La botiga tenia un gran aparador molt 
gran i tant aquest com els estants eren de 
fusta, a l’estil de les tendes antigues. Les 
portes de la botiga sempre estaven ober-
tes. Amb el temps, es va convertir en un 
referent per al veïnat. Era un lloc de tro-
bada, ja que entraven, compraven i men-
trestant, xarraven. 

A més de vendre fruites i verdures, fun-
cionava com a ultramarins perquè abans 
quasi tot es venia a granel. L’oli per mig 
litre o per octaus, els fesols a pes i la fruita 
per peces soltes. Tot per una senzilla raó, 
no existien les neveres. Era una altra for-
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Podreu trobar aquest lloc a...
C/ Mare de Déu de l’Assumpció, 1

ma de vida. En l’època de la postguerra 
obrien una espècie de cartilla i donaven 
uns cupons als clients. Quasi totes les do-
nes que compraven a la botiga, utilitzaren 
aquesta cartilla per a la compra extra de 
Nadal. 

Hui en dia continua existint la botiga 
de comestibles ‘La Xocolatera’, encara 
que l’han traslladat a un cantó del carrer 
d’Utiel pertanyent a la mateixa família,  
mentre que la casa està habitada pel gen-
dre del xocolater. 

La situació actual de la tenda, segons di-
versos testimonis ha variat molt, ja que: 
‘Fa vint o vint-i-cinc anys compràvem el 
gènere en les hortes pròximes mentre ara, 
molts dels nostres productes vénen de fora. 
Tot ha canviat molt i les persones majors 
es queixen del fet que ara res té el sabor 
d’abans perquè s’arreplega tot molt verd i 
després es passa a les cambres, mentre que 
abans tota la maduració era natural’. 

La imatge i la realitat d’aquesta mítica 
botiga ha variat molt. Encara que si ens 
apropem a comprar a aquest comerç, 
continuaren tenint el mateix tracte fami-
liar i proper que antigament perquè ens 
atendran els néts del xocolater. Ells es van 
criar ací, vagarejant pels carrers del nostre 
poble de Benimaclet. 

Alba Sanchis Peris
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
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Con el frío
Alberto Torres Blandina

1976. València
Professor de literatura i creació literària

Obra publicada
Cosas que nunca ocurrirían en Tokio, 2009
Niños rociando gato con gasolina, 2009
Mapa desplegable del laberinto, 2011
El aprendiz de héroe, 2009
Amb el col·lectiu Hotel Postmoderno
Hotel Postmoderno, 2008
De La Habana un barco, 2010

L’hivern roman. De sobte, els animals 
fugen cap al nord, on estan ocorrent es-
tranys fenòmens que els científics no són 
capaços d’explicar. O tal vegada no fugen: 
es disposen per a l’atac contra alguna cosa 
intangible, una amenaça sense nom. Pot-

ser amb milers de noms trets dels vells 
mites, els contes infantils i els terrors noc-
turns. Un vaixell antic de nom Esperanza 
és enviat cap al nord amb homes, dones i 
xiquets de totes les races i nacionalitats. 
Alguns diuen que és una arca. Altres 
diuen que són ambaixadors. Altres creuen 
que no són sinó ofrenes. No saben qui o 
perquè, però ofrenes. 

Con el frío és una novel·la que reflexiona 
sobre el coneixement, la veritat i la com-
plexa xarxa que tix aquest món hiperco-
municat i, al mateix temps, autista, tancat 
en les seues pròpies definicions i comple-
xos. Les diferents mirades que componen 
aquesta història s’uneixen, entrecreuen, 
competeixen o discorren paral·leles per a 
descobrir-nos un món –de sobte estrany, 
inexplicable amb les velles creences– ne-
cessitat de respostes que li permeten con-
tinuar avant. Global i al mateix temps 
miop, incapaç d’alçar la mirada més enllà.

Vols llegir un fragment de l’obra?

Fui yo. La escribí yo. Como si eso im-
portara. Qué más da. Todas las cartas de 
amor son la misma carta. Incluso me atre-
vería a decir que todas las cartas de amor 
son la misma primera carta de amor. Con 
las notas de suicidio pasa exactamente 
igual. Cambian detalles. Cambian mati-
ces. Cambian excusas. Pero es la misma 
carta en el fondo. Porque si quitamos los 
detalles, los matices y las excusas que nos 
mentimos para tranquilizar nuestra con-
ciencia o transmitir una buena imagen 
de nosotros mismos, todos somos exac-
tamente iguales. Otros nombres. Otros 
peinados. Pero exactamente iguales en el 
interior. Así que, ¿qué importa quién la 
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Podeu trobar la seua obra a...
Llibreria Gaia
Llibreria Primado

escribiera? Fue todo demasiado estúpido. 
Por eso lo hice. Vi cómo el viento se lleva-
ba la bufanda de la joven y esta quedaba 
enganchada en la barandilla del puente de 
Cambie Street, sobre el parque Coopers. 
Vi cómo se inclinaba para cogerla y cómo 
caía al vacío. Fue ridículo. Corrí hacia el 
lugar y me asomé. La joven estaba boca 
arriba sobre la hierba húmeda. Tenía la 
bufanda agarrada. Al menos ha consegui-
do la bufanda, me dije. No sé por qué mi 
cabeza formuló esa broma macabra. Era 
de noche y el parque estaba vacío, así que 
yo era el único que había visto lo ocu-
rrido. Le grité desde arriba: ¿Estás bien? 
Varias veces. Al final me decidí a bajar. 
Tenía el cuello roto. Me sentí culpable por 
haber sido testigo de una caída tan idiota. 
Mi mirada convertía su muerte en algo hu-
millante. Habría sido mejor morir sin que 
nadie lo advirtiese. De forma íntima. Mis-
teriosa. Ser encontrada por algún corredor, 
a la mañana siguiente, envuelta en el rocío.
Iba a llamar a la ambulancia cuando se me 
ocurrió. Que nadie debe morir así. Que 
la muerte es un momento demasiado im-
portante como para dejárselo al azar. Por 
eso cogí el móvil que asomaba del bolsillo 
de su chaqueta y escribí aquella nota en él. 
Una nota de suicidio que otorgase cierta 
dignidad a su final. Una nota inconcreta, 
sin referencias personales. Plagada de tó-
picos porque, no nos engañemos, no hay 
más de cinco o seis emociones reales. No 
hay nada más allá de unos cuantos lugares 
comunes repetidos hasta la extenuación. 
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“No hi ha cosa tal com un espai buit o 
un temps buit; sempre hi ha alguna cosa a 
veure, alguna cosa que sentir”

John Cage 

Una vegada em van dir que tot és pintura; 
tot el que veiem i rodeja els nostres dies. 
És una creença que mai he abandonat, 
que l’art és, per damunt de totes les coses, 
un filtre a través del qual veure la vida. 
Una  manera de sentir, d’expressar i cana-
litzar les nostres emocions, de comunicar 
i arribar a l’altre. Basant-se en aquesta 
idea, fa anys que em nodrisc i aprenc de 
la docència, un àmbit que ara m’ofereix 
la possibilitat d’impartir el taller d’expe-
rimentació plàstica per adults a l’Escuela 
Meme. Una proposta per a explorar i fer 

el que no fem. Per a donar curs a la nostra 
curiositat en el marc inigualable de l’anti-
ga alqueria que hui acull a l’escola d’arts i 
oficis de Benimaclet. 

Trencant amb la noció de bellesa occiden-
tal i la figura del geni, abordem diferents 
tècniques, sempre de manera distesa i de-
penent de l’interés de cada participant. La 
llum, la pintura, el dibuix, el collage, la 
fotografia o la instal·lació seran algunes de 
les nostres eines al llarg del curs. El retrat i 
l’autoretrat, la família i la memòria, el do-
ble, el paisatge, l’espai imaginari, la deriva 
i el caminar seran alguns dels temes que 
ocuparan les nostres trobades. 

Un espai-temps per a ser lliures. Per a ini-
ciar-se en el món de l’art i la creació o per 
a aprofundir i concentrar-se en projectes 
personals. 

Una vegada al mes proposarem un taller 
puntual i obert a qualsevol persona, ofe-
rint així la possibilitat de gaudir de tres 
hores de descobriment i aprenentatge 
entorn d’una proposta temàtica, sense el 
compromís mensual. 

El taller –tant el permanent com el pun-
tual– requereix una participació activa 
i conscient. Sentir, reflexionar, qüestio-
nar, debatre i decidir seran alguns dels 
ingredients per a un procés creatiu fèrtil 
i honest. Un procés en què cadascun de 
nosaltres es trasllada d’imatges interiors a 
visions pictòriques, del dolor real al color, 
del verbal al simbòlic. Una experiència 
per a expressar amb imatges tot l’inexpli-
cable a les paraules. 

Un espai sagrat. Un espacio Otro. 

Experimentació Plàstica
Escuela Meme

16 
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No et perdes...
Exposició del  treball realitzat durant 
el primer trimestre de taller
enBabia Café & Pauses 
Gener 2016 

 Taller d’Experimentació Plàstica 
Dimarts 17:30 - 20:30h
Possibles horaris al matí i divendres
40€ / mes (10€ de soci + 30€ de taller) 
12€ / taller puntual 
Escuela MEME 
C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7 
facebook / Escuela Meme
escuelameme.com 

Pots inscriure’t durant tot l’any i sol·li-
citar un bo-regal per a aquest Nadal!
Inscripcions i reserves a...
escuelameme@gmail.com 
678970015
facebook / Espacio Otro

Arribada des de l’Atlàntic, visc i cresc 
a la costa de llevant des de fa anys. Em 
vaig llicenciar en Belles Arts a la ciutat 
de València, lloc que m’ha brindat mol-
tes de les meues experiències professio-
nals com a professora d’arts plàstiques 
i tallerista, entre altres. Com a artista, 
crec més en la creació que en la produc-
ció. Crec en l’art com un assaig per a 
tractar amb el món.

Pots consultar el meu treball a…
patlemos.blogspot.com
facebook / Pat Lemos

Imparteix
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Sesión de Micros Abiertos
Obert a cantautors, poesia i versions

El meu nom és David Sales, i des de 2011 
porte la plataforma de promoció musical 
anomenada ‘Sesión de Micros Abiertos’. 
A més, organitze les nits de Micro Abier-
to al Kaf Café des de finals de 2010 i al-
guns concerts puntuals. Podríem dir que 
SdMA té una dimensió virtual que seria 
el canal de YouTube i les diferents xarxes 
socials des d’on promocionem els vídeos i 
diferents continguts, i una dimensió real, 
que és tot el treball que portem realitzant 
en col·laboració amb el Kaf Café.  

Sesión de Micros Abiertos és una inicia-
tiva cultural basada en la gravació i difu-

sesiondemicrosabiertos.com
facebook/ Sesión de Micros Abiertos

sió de vídeos musicals en format acústic. 
Hem gravat quasi 500 vídeos i estem 
prop d’aconseguir els 4 milions de repro-
duccions. Entre els artistes més destacats 
es troben: Rozalén, El Kanka, Muerdo, 
Pedro Pastor, Antílopez o Road Ramos, 
entre molts altres de gran qualitat. Molts 
d’ells són de València i freqüenten les nits 
de micro obert al Kaf Café com Luis 
Carrillo, Blue Caravan o Guille Dinnbier. 

Com és una nit de micro obert? Els mi-
cros oberts al Kaf Café són principalment 
per a poesia i música, encara que també 
hi ha hagut monòlegs i relats. Hi ha dues 
guitarres i dos micros que prestem als par-
ticipants. La majoria dels músics canten 
les seues pròpies cançons, encara que tam-
bé hi ha instrumentals de guitarra o de 
piano (perquè hi ha un piano de paret). I 
per descomptat, també es permet fer ver-
sions o recitar poemes d’altres persones. 

Com és la relació entre públic i par-
ticipants? Tractem que hi haja sempre 
el màxim respecte pel qual estem fent i 
cap als músics. Si estem huitanta perso-
nes reunides un dimarts o un dijous no 
és per fer el paperot. Hem sigut molt in-
sistents amb el silenci des del principi i 
és una cosa que la gent ha anat entenent. 
Algunes nits puntuals el públic està més 
revoltós que altres, però això és normal. 

Què fa especial cada sessió? La veritat és 
que s’ha convertit en un lloc de trobada 
entre amics, més enllà que vagen a parti-
cipar o no. La gent gaudeix d’una estoneta 
de poesia i música i també es troba amb la 
seua gent. De fet, jo pense que ací radica 
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l’èxit de tot. D’altra banda, la segona data 
setmanal no es va obrir amb la intenció 
que es repetira, sinó perquè la gent es re-
partira, ja que hi ha hagut algun dimarts 
que no entrava més gent per la porta. 

Alguna anècdota que vos haja passat 
durant una sessió? Home, anècdotes hi 
ha moltes. Algunes vegades algun amic 
m’ha apuntat noms falsos en la llista i 
he acabat cridant a gent inexistent com 
‘JuanRa Voduro’, i tots s’han rist de mi. 
Això va ser graciós. També recorde el dia 
que Rozalén va vindre a tancar el micro 
obert. Això em va fer molta il·lusió. 

Pot qualsevol persona formar part? 
L’únic requisit és l’actitud. No importa 
l’estil ni la qualitat. Eixa és la gràcia del 
micro obert. L’únic que demanem a qui 
vulga participar és respecte al públic i a 
la resta de participants. Tractar malament 
els instruments, cridar, insultar el públic, 
allargar-se excessivament... Això és el que 
no s’ha de fer. És de sentit comú. 

Com puc participar com a músic o ar-
tista? Per a participar cal vindre a partir 
de les 20.30h i apuntar-se en una llista. 
No fa falta portar res. 

Puc tocar l’ukelele? Per descomptat! I el 
violí, la flauta o el triangle...

David Sales

No et perdes...
Micro Abierto en el Kaf Café
Dimarts i dijous - 21:30h
Kaf Café 
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Karaage o pollastre fregit 
estil japonés
Chico Ostra

Dificultat Baixa
Temps 30 minuts
Nombre de comensals 4

Ingredients
- 4 contracuixes o pits de pollastre
Per al marinat
- 8 cullerades de salsa de soja
- 8 cullerades de sake
- 1 cullerada de gingebre en pols
- 1 dent d’all picat
Per a l’arrebossat
- Farina de forment o Maizena (el resul-
tat serà més cruixent)
- Oli per a fregir
- Sal 
- Pebre

Els cuiners japonesos Kazumi Takahasi i 
Takashi Matsuo van elaborar aquesta re-
cepta en un menú dels nostres sopars ja-
ponesos que, des de fa cinc anys, realitzem 
al Chico Ostra. La idea d’aquests sopars, 
anomenats Los lunes al sol naciente, va 
sorgir arran de la primera exposició que va 
tindre lloc al nostre local. Takashi va ex-
posar la seua ceràmica i Kazumi va animar 
la inauguració amb un concert acústic. El 
local els va agradar i ens van proposar la 
idea del sopar que, des d’aquell moment, 
es programa un dilluns de cada mes i s’ha 
convertit en un dels nostres principals es-
deveniments gastronòmics.

Pas 1 Tallem el pollastre en trossos xicotets.
Pas 2 Mesclar en un bol la salsa de soja, el 
sake, el gingebre i l’all.
Pas 3 Posar els trossos de pollastre en una 
bossa (tipus Zip Lock) i abocar la mescla 
del marinat en la bossa.
Pas 4 Deixar en el frigorífic 1 hora apro-
ximadament.
Pas 5 Passada l’hora, traure el pollastre de 
la bossa i escórrer el sobrant de líquid.
Pas 6 Arrebossar el pollastre en la farina 
o Maizena i fregir en una paella amb oli 
molt calent (180°).
Pas 7 Quan el pollastre estiga ben daurat, 
traure i escórrer en paper absorbent. 

No et perdes...
Los lunes al sol naciente. Cena japonesa
Un dilluns de cada mes 
Consulta programació
Chico Ostra
C/ Músic Belando, 15
96 071 99 44
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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facebook / abordajeverkami
blogspot / dosmaracas

Heu sentit parlar dels jocs de taula moderns? 
Aquesta forma d’oci està començant a co-
néixer-se de forma més ampla a Espanya 
i no estem parlant del parxís o el Mono-
poly. Qualsevol que s’acoste per primera 
vegada a aquesta afició quedarà sorprés 
per la immensa oferta disponible. La 
BGG (la base de dades sobre jocs de taula 
més extensa d’Internet) té comptabilitzats 
més de 80.000 títols diferents. Això és tot 
un món per a triar, des d’aquells pensats 
per a gaudir en família a densos jocs de 
simulació històrica amb partides que po-
den durar mesos. Hi ha literalment un 
títol per a cada persona i cada moment. 

La meua afició pels jocs de taula va sorgir 
a la universitat, a través de l’Aula de Rol i 
Simulació de la UPV (no confondre jocs 
de rol amb jocs de tauler, encara que els 
aficionats a un d’ells solen ser aficionats a 
l’altre, són dos mons diferents). Allí vaig 
recuperar el gust d’asseure’m a una taula i 
jugar amb tres o quatre amics per a con-
querir el món, córrer un circuit de Fór-
mula 1 o dirigir una república bananera. 

El món dels jocs és un lloc que invita a fer 
coses noves. És molt difícil que, de sobte, 
no et trobes pensant com seria el joc que 
acabes de provar si li feres uns canvis o, 
com podria ser eixe joc que tens al cap 
però que encara no existeix. 

La meua experiència personal ha sigut 
molt gratificant. Mai he deixat d’embar-
car-me en projectes emmarcats dins de 
les meues aficions friquis. Publicàrem un 
fanzine a la universitat, intentàrem crear 
el nostre propi joc de rol, molt més tard 
va arribar el blog i a poc a poc, em vaig 
prenent més seriosament el fet de fer un 
joc a mesura que anava introduint-me en 
la comunitat d’autors i editors de jocs de 
tauler. Fins que finalment, un dels meus 
jocs ha vist la llum professionalment. 
Aquest joc és ¡Abordaje!, un joc de pirates 
per a dos jugadors d’uns 20-30 minuts de 
duració, il·lustrat pel dibuixant valencià 
Jordi Bayarri i editat per GDM Games. 

El projecte ha sigut desenvolupat a tra-
vés d’una plataforma de micromecenatge 
(Verkami). Aquestes ferramentes de fi-
nançament col·lectiu són una de les claus 
de l’èxit i el soroll que estan fent els jocs 

¡Abordaje!
César Gómez Bernardino
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Podeu trobar aquest joc a...
Books n Jocs
C/ d’Utiel, 6
facebook / booksnjocs

de taula hui en dia. Hem passat d’un mer-
cat en què les grans editorials publicaven 
els títols amb comptagotes i quasi sempre 
limitant-se a traduir jocs d’autors estran-
gers a un panorama amb una enorme 
quantitat d’autors que fan el bot a l’auto-
edició. És el mateix que està ocorrent amb 
altres formes d’expressió culturals com els 
llibres o la música, on els creadors que no 
estan prop del radar dels grans editors, 
tenen l’oportunitat d’ensenyar les seues 
obres i veure-les publicades. 

A la fi, el joc és un producte cultural més, 
com un llibre o una pel·lícula, on l’autor 
interactua amb els usuaris d’una manera 
diferent, a través d’un reglament que pro-
porciona una experiència determinada. 

Aquesta és una de les lluites constants que 
tenim, que el joc es considere cultura i 
que es reconega. Ja ha passat el temps en 
què el joc era una caixa sense acreditar de 
Borrás o MB. Els jocs de hui en dia tenen 
nom i cognoms, els autors són coneguts 
i les seues noves creacions esperades any 
rere any, com ho és el nou llibre d’eixe 
escriptor que tant ens agrada o la nova 
pel·lícula del nostre director favorit. 

Els jocs de taula han vingut per a que-
dar-se, perquè definitivament jugar no és 
només cosa de xiquets. 

César Gómez Bernardino
il·lustració: Jordi Bayarri 
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 25ART AL CARRER

Urban Interactive Art 
#5 Revista novembre

Ix al carrer i troba una diferent cada mes. Participa!

+ art + barri + carrer
facebook / BenimacletArtalCarrer
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

6:30 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:30 Meditación Samadhi
9:00 Chi kung Pina Submarina 25€/mes
9:25 Clases de indumentaria Valenciana , a partir del 21/09 Esperanzarecicla -
10:00 Qigong Shen Yi -
10:30 Pilates Samadhi -
11:00 Hatha Yoga. Info: 620221847 Fusionart 15€/mes
11:00 Xinyi/Bagua (Kungfu) Shen Yi -
11:30 Danza contemporánea Pina Submarina -
11:35 Clases de indumentaria Valenciana , a partir del 21/09 Esperanzarecicla -
12:00 Taller de Circo. Info: 652645460 Fusionart 20€/mes
12:00 Sanda xa MMA Shen Yi -
13:00 Pilates Pina Submarina -
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:25 Clases de indumentaria Valenciana , a partir del 21/09 Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:30 Chen Taiji Shen Yi -
17:00 Italiano (Nivel 1) Info: 657787793 Fusionart 20€/mes
17:00 Metodologia Desdoblamiento del Tiempo Samadhi
17:30 Bailando con mis emociones Betel Workshops 50€/mes
17:30 Teatro infantil Pina Submarina 20€/mes
18:00 Forró (Salsa Brasileña)+Info: 633652647 Fusionart 15€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
18:30 Danza contemporánea Pina Submarina -
18:30 Meditación y Viaje Sonoro Escuela Meme 25€/mes
18:35 Clases de indumentaria Valenciana , a partir del 21/09 Esperanzarecicla -
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal. Escuela Meme 25€/mes
19:30 Bailes Latinos. Info: 696810012 Fusionart 20€/mes
19:30 Old Skool Workout Shen Yi -
20:00 Tai Chi Samadhi -

Dilluns
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20:00 Teatro adultos Pina Submarina 25€/mes
21:00 Taller de Teatro...(N1) +Info:697800774 Fusionart 30€/mes

6:30 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:30 Yoga dinámico Samadhi -
10:00 Chen Taiji Shen Yi -
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 Reeducación Corporal funcional Pina Submarina 35€/mes
11:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
11:00 Taichi y Chikung. + Info: 679369846 Fusionart 20€/mes
11:30 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
12:00 Aerobic Latino + Info: 673702880 (Maia) Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga dinámico Samadhi -
12:30 Shaolin KungFu Shen Yi -
16:30 Xinyi/Bagua (Kungfu) Shen Yi -
17:15 Yoga Para Niñ@S. + Info: 620221847 Fusionart 15/mes
17:30 Pilates Samadhi -
17:30 Inglés Betel Workshops 50€/mes
17:30 Gravado y estampación Escuela Meme 40€/mes
17:30 Experimentación plástica Escuela Meme 40€/mes
18:00 Hatha Yoga. Info: 620221849 Fusionart 13€/mes
18:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
18:00 Sanda xa MMA Shen Yi -
18:00 Albañileria Escuela Meme 25€/mes
18:30 Lindy hop y swing Pina Submarina 30€/mes
19:00 Italiano (Nivel 2) Info: 657787793 Fusionart 20€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi -
19:30 Chen Taiji Shen Yi -
20:00 Danza Tribal clásica (ATS) Pina Submarina 30€/mes
20:30 Tuishou (Taiji) Shen Yi -
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Karate Escuela Meme 25€/mes

Dilluns

Dimarts
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

20:30 Forró Escuela Meme 20€/mes
21:00 Taller de Teatro...(N2) +Info:697800774 Fusionart 30€/mes

6:30 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:30 Meditación Samadhi
9:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
9:25 Clases de indumentaria Valenciana , a partir del 21/09 Esperanzarecicla -
10:00 Qigong Shen Yi -
10:30 Pilates Samadhi -
11:00 Hatha Yoga. Info: 620221848 Fusionart 15€/mes
11:00 Xinyi/Bagua (Kungfu) Shen Yi -
11:25 Clases de indumentaria Valenciana , a partir del 21/09 Esperanzarecicla -
11:30 Danza contact Pina Submarina 25€/mes
12:00 "Taller de Reiki"+Info:635 111 795 Alber Fusionart 25€/mes
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras 30€/mes
12:00 Sanda xa MMA Shen Yi -
13:00 Pilates Pina Submarina -
15:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
16:30 Chen Taiji Shen Yi -
16:50 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
17:00 Tango Argentino. + Info: 673702880 Fusionart 15€/mes
17:30 Cine y audiovisual Escuela Meme 30€/mes
17:30 Bailando con mis emociones Betel Workshops 50€/mes
17:30 Danza oriental Pina Submarina 30€/mes
18:00 Sevillanas y Flamenco. Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:00 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
18:30 Danza contemporánea Pina Submarina -
18:45 Yoga Integral, Conciencia Corporal. Escuela Meme 25€/mes
19:00 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
19:00 Poesía básico/medio (633387730) Escuela Meme 15€/mes
19:00 Creatividad musical Escuela Meme 30€/mes
19:00 Capoeira Angola. Info: 686732165 Fusionart 30€/mes
19:30 Old Skool Workout Shen Yi -
19:30 Danza Tribal fusión, iniciación Pina Submarina 30€/mes

Dimecres
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20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30 Danza oriental Pina Submarina 30€/mes
21:30 Meditación en movimiento Pina Submarina 25€/mes

6:30 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
9:30 Yoga dinámico Samadhi -
9:30 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
10:00 Chen Taiji Shen Yi -
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras 45€/mes
11:00 Taichi y Chikung. + Info: 679369847 Fusionart 20€/mes
11:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
11:30 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
11:40 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
12:00 Aerobic Latino + Info: 673702880 (Maia) Fusionart 20€/mes
12:00 Yoga dinámico Samadhi -
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras 30€/mes
12:30 Shaolin KungFu Shen Yi -
16:00 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
16:30 Xinyi/Bagua (Kungfu) Shen Yi -
17:15 Iniciación al Taekwondo +Info: 622576242 Fusionart 12€/mes
17:30 Pilates Samadhi -
17:30 Yoga Adultos Betel Workshops 25€/mes
17:30 Arte y creatividad Betel Workshops 25€/mes
17:30 Inglés Betel Workshops 50€/mes
18:00 T. de Dibujo y Pintura +Info: 606687503 Fusionart 15-20€/mes
18:00 Esparto Escuela Meme 10€/mes
18:00 Carpinteria Escuela Meme 25€/mes
18:00 Clases de Teatro Club de los Poetas 35€/mes
18:00 Sanda xa MMA Shen Yi -
18:10 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
18:30 Grupo de aprendizaje La Rossa 35€
18:30 Yoga Acro y vuelo terapeutico Pina Submarina 28€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi -

Dijous
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes i xiquets

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:30 Chen Taiji Shen Yi -
20:00 Danza Tribal Fusión Pina Submarina -
20:30 Yoga dinámico Samadhi -
20:30 Karate Escuela Meme 25€/mes
20:30 Tuishou (Taiji) Shen Yi -

6:30 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
8:30 Meditación Samadhi
9:30 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
9:30 Chi kung Pina Submarina -
10:30 Pilates Samadhi -
10:30 Reeducación Corporal funcional Pina Submarina 35€/mes
11:40 Clases de costura a la carta (a partir del 16/09) Esperanzarecicla -
12:30 Danza desde los 50 años Pina Submarina 20€/més
16:30 Chen Taiji Shen Yi -
18:00 Sanda (Boxeo Chino) Shen Yi -
18:00 Escritura creativa Escuela Meme 15€/mes
18:30 Lindy hop y swing Pina Submarina 30€/mes
19:30 Old Skool Workout Shen Yi -
19:30 Danza Tribal clásica (ATS) Pina Submarina 30€/mes
20:00 Yoga Pina Submarina -

8:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
10:00 Ludoteca creativa Pina Submarina 3€
11:00 Danza Tribal Fusión Pina Submarina 25€/mes
11:00 Gravado y estampación Escuela Meme 40€/mes
11:00 Electricidad doméstica Escuela Meme 20€/mes
11:00 Electricidad industrial Escuela Meme 30€/mes
12:30 Cuentacuentos y juegos Pina Submarina 3€

8:00 “La Matinera” espacio de meditación (628918477) Escuela Meme
20:00 Encuentro de Malabaristas...T: 697800774 Fusionart

Divendres

Dissabte

Diumenge
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A Contar Mentiras
Al-Paladar
Alegre Conchita
Al Sol, a mano
La Bufala
Caixa Fosca
Café Cronopio
Centre Mompó
CIM Benimaclet
Chico Ostra
Club de los Poetas
La Comanda
Crit i Nit
EnBabia
Escuela Meme
Esperanzarecicla
Fusionart
La Gramola
Itamora 
Kaf Café
Loca Bohemia
London
La Ola Fresca
La Pina Submarina
La Rossa
As. Samadhi
Taller Música Jove
Teatre Círculo
Teatre Lluerna
El Terra
Tulsa Café

CEI Betel
Caminito
Carabasser
Carabasseta
C. E. Gestálticas
Cottontex
El Aprendiz
Farmacia S. Petrillo
Gioconda
Glop
Gruseco
La Mareta 
La tienda de Bofi
La Torraeta
Libreria Gaia
Murta
Shen Yi
Sudestada Tattoo
Suerte Loca
Talk. English classes
Torino 
Trencadís 
Vuelta de Tuerca 
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Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic!  
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà) 
EMT 10, 12, 70, 89 i 90

As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet
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 1-3 OCTUBRE34   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 

Expo. Sentimientos y otras rarezas. Juditsinhache (todo el mes) Itamora
13:00 Todos los martes Pizza Napolitana en el menu del día La Bufala 10€
18:00 Filosofarte! (Café Filosófico) Café Cronopio 4€   + 
18:00 Aprende a tejer con los brazos (material incl.) Al Sol, a mano 12€
19:30 Constelaciones familiares Centre Mompó
20:00 Triv i Nit Crit i Nit
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
20:00 Mini.Concert n.º 10 - Violins i violes TMJ
21:00 Micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café - 
21:00 Degustación comida Turca Tulsa 3€
21:30 Impro-Jazz! The Jazzy Jammin' Band Café Cronopio -

17:30 Micromiércoles! Cuentacuentos para toda la familia! Café Cronopio 2€
20:00 Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€ Café Cronopio 1,50€
20:00 Docurock LEMMY Loca Bohemia
20:00 Mini.Concert n.º 11 – Metalls TMJ
21:00 Presen. libro Abel Hernández "No soy Don, soy yo+ concierto Kaf Café - 
21:00 Degustación comida Japonesa: 8 piezas de Sushi Tulsa 3€
21:30 Señor célebre con Diego Varela Crit i Nit
22:30 Noise Quartet, noche de Jazz! La Gramola
23:00 London Comedy Jam London 3€    + 

20:00 Speak English La Ola Fresca 5€   + 
20:00 Mini.Concert n.º 12 – Xelos i contrabaixos TMJ
20:30 Tapas caseras de Navidad a 1,10 €. Chico Ostra - 
21:00 Micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café - 
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€
21:30 Jueves Flamencos para cronopios y otros pájaros... Café Cronopio 3€
21:30 Cinema: La Llista de Falciani CIM
21:30 "Gala de Magia" Sofia/Pablo/Andrés/Lluc/+Invitados Fusionart
22:00 El Niño de Aurora(flamenco) enBabia
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola

Dimarts 1

Dimecres 2

Dijous 3

+1€



 1-3 OCTUBRE

23:00 Jam session Loca Bohemia
23:00 Concierto Jay and Dave London -

9:30 Escuela de Navidad: Taller Navidad Betel Workshops -
11:30 Escuela de Navidad: Arte y Creatividad Betel Workshops -
14:00 El puchero de la abuela. Chico Ostra 4,50€
17:30 Iniciación al punto (material incl.) Al Sol, a mano 20€
18:30 Café y Psicoanálisis, todo lo que nunca te atreviste a preguntar! Café Cronopio 3€
18:30 Curso de introducción a la cocina con algas. La Comanda 25€
20:00 Pres. de libro Usted ya lo sabe, Aurora Martell + proyección Kaf Café - 
20:00 "Poetes a escena" Amb María Fullana i Pep Mir Teatre llueRNa 7€
20:00 Sonidos 60's (tarde/noche) Tulsa
20:00 Exposición obras de Federico López CIM-Musical
20:30 “Zambra de la Esperanza"  Cía Nebel Teatro Teatro Círculo 5-8-10€ 
21:00 Garry Campanillo , Folk en Valenciá Kaf Café - 
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€
21:30 Versonautas: Roqui Albero & Ana Sanahuja Café Cronopio -
21:30 Concierto: "Adrian Malonda" (Rock Urbano) Fusionart
23:00 Monologo Pau blablalogos y Vicent Repsol fulano Loca Bohemia
23:30 DJ: DragónYouTube: (Clásicos del Rock) Fusionart gratuït

17:00 ¡Merienda! (canolli/codine o piadina nutella + Capuccino) Gioconda 1,6-3,5€
18:00 "Pinotxo, el titella"  Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:30 "Jornada Africana" a cargo de los Hermanos Thioune. Fusionart
19:00 Manualidades y Baile Africano P/Niñ@s +Info: 632184083 Fusionart 5€
20:00 Pres. libro Bestiario infame de la ciudad adormecida, A. Alamo Kaf Café - 
20:00 Danza Africana para Jóvenes y Adultos +Info: 632184083 Fusionart 6€
20:30 “Zambra de la Esperanza"  Cía Nebel Teatro Teatro Círculo 5-8-10€ 
21:00 Jazz con Carlos Gonzalbez y Juan Alegre con sus guitarras Kaf Café - 
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€
21:30 Nel.lo Royner & The Pilgrim´s Experience. Café Cronopio -
21:30 Concierto: "Hermanos Thioune" (Tradicional Africana)Fusionart
21:30 DJ: DragónYouTube (Afro Reggae para Bailar). Fusionart
23:00 Concierto Agus Gamdi Loca Bohemia

Divendres 4

Dissabte 5
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Dimecres 10

Dijous 11

36   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 

10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 "Pinotxo, el titella"  Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5€ / 7€
17:00 ¡Merienda! (canolli/codine o piadina nutella + Capuccino) Gioconda
18:00 Intercambio inglés/castellano La Ola Fresca -
18:00 "Pinotxo, el titella"  Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5€ / 7€
20:00 Encuentro de Malabaristas y Aprendices+Info 697800774 Fusionart
20:30 “Zambra de la Esperanza"  Cía Nebel Teatro Teatro Círculo 5-8-10€ 

20:00 Trivial Tulsa
20:30 "Fotos", Angel Pardo Chico Ostra
21:30 OpenJam Session, el micrófono es tuyo! Café Cronopio -

13:00 Todos los martes Pizza Napolitana en el menu del día La Bufala 10€
18:00 Filosofarte! (Café Filosófico) Café Cronopio 4€   + 
20:00 Triv i Nit Crit i Nit +1€
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
21:00 Micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café - 
21:00 Degustación comida Siciliana Tulsa 3€
21:30 Impro-Jazz! The Jazzy Jammin' Band Café Cronopio -

17:30 Micromiércoles! Cuentacuentos para toda la familia! Café Cronopio 2€
18:00 Feschchten y mehr auf Deutsch! La Ola Fresca 2€
20:00 Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€ Café Cronopio 1,5€
20:00 Docurock AC/DC Loca Bohemia
20:00 Ginclub London -
20:00 Mini.Concert n.º 13 – Flautes TMJ
20:00 Concursong¿ Cuánto sabes de música? Llévate el premio La Gramola 3€    a
21:00 Ena Marley al piano Kaf Café - 
21:00 Degustación comida Japonesa: 8 piezas de Sushi Tulsa 3€
21:30 Pau Diaz i Solano Crit i Nit

18:30 Elaboración de patés veganos. La Comanda 3€

Diumenge 6

Dilluns 7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

1,6-3,5€



Dissabte 6

Diumenge 7

Dilluns 8

Dimarts 9

20:00 Speak English’ La Ola Fresca 5€ 
20:00 Mini.Concert n.º 14 – Flautes TMJ
20:30 Degustación cerveza artesana Chico Ostra 3,5€
20:30 Concierto interactivo de cantos armónicos y cuencos Centre Mompó 15€
21:00 Micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café - 
21:30 Jueves Flamencos para cronopios y otros pájaros... Café Cronopio 3€
21:30 "Carmelo Holmes, detective mentolado”(Comedia Fusionart
22:00 Festa Pre-Festivern Crit i Nit
22:00 Marcelo Lemos (Canciones) enBabia
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 Jam session Loca Bohemia
23:00 CJ & the New Souls London -

14:00 El puchero de la abuela. Chico Ostra 4,50€
14:00 Taller "Nuevo Diseño Lógico" (duración: 3 días) Samadhi 300€
16:30 Iniciación Reiki I Centre Mompó 95€
18:00 Recital – Música de Cámara TMJ
18:30 Café y Psicoanálisis, todo lo que nunca te atreviste a preguntar! Café Cronopio 3€
19:00 Presentació "Ofelia Descalza" La Rossa - 
19:30 Recital – Solistas EEPP TMJ Gra-
20:00 32ª “Feria De Diseño Independiente” (Navideño) Fusionart
20:00 Pres. libro ‘Danza de las mariposas’ por David Tortosa La Ola Fresca -
20:00 "Invencido amor invencible" Cia. Kojani Teatre Teatre llueRNa 7€
20:00 Sonidos 60's (tarde/noche) Tulsa
20:30 Sólo el hombre solo. Lluvia Horizontal/ El Ekeko Tambaleante Teatro Círculo 8-10€
21:00 Pieza de danza "Almes" de Raquel Revert y Noelia Arcos Kaf Café - 
21:00 Jam Session (Todos los Estilos) Traed Instrumentos Fusionart
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€
21:30 Homenaje a CHAVELA VARGAS, Varios Artistas+Tequila! Café Cronopio 4€
23:00 “Sorteo” Nº 1€. (+de20 artesanías en un solo premio) Fusionart 1€
23:00 Monologo Toni frutero Loca Bohemia
23:30 DJ: DragónYouTube: (Música de Películas para Bailar). Fusionart

10.00 Continuación de la formación de reiki I Centre Mompó -

Divendres 11

Dissabte 12
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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 

11:00 Cuadritos granny (material no incl.) Al Sol, a mano 10€
12:30 Cuentacuentos y juegos Pina Submarina 3€
17:00 ¡Meriend! (canolli/codine o piadina nutella + Capuccino) Gioconda
18:00 Sin pelo en la lengua. Infusiones con poemas de David Tortosa Itamora
18:00 "El circus de la Terayina" Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5-7€
18:30 Con voz de Mujer recital de poesía de mujeres autoras. Café Cronopio -
19:00 Pres. libro La noche que Gilda bailó sin guantes,M. A. García Kaf Café - 
20:00 Aperitiver: Acústico Mist Tulsa 4€   + 
20:30 Sólo el hombre solo. Lluvia Horizontal/ El Ekeko Tambaleante Teatro Círculo 8-10€
21:00 Slam poetica con slamer, Manuel del Barrio Donaire Kaf Café - 
21:00 Noche Parranda+Concierto+Tapas Veganas 1,50€ + DJ Fusionart
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€
21:30 Robert Pier, presentación nuevo CD! Café Cronopio -
21:30 Jam Session:"Son Tumaka" Rumba latin i Reggae Fresquito Fusionart
23:30 DJ: DragónYouTube (Parrandera) Fusionart

10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 "El circus de la Terayina" Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5-7€
17:00 ¡Merienda! (canolli/codine o piadina nutella + Capuccino) Gioconda
17:00 Tulsa Market Tulsa gratuito
18:00 Mindfulness, Relajación y Bienestar P...+Info:680175174 Fusionart 6
18:00 Intercambio inglés/castellano La Ola Fresca -
18:00 "El circus de la Terayina" Cia. Edu Borja Teatre llueRNa 5€ / 7€
18:30 Mercadillo artesanal& hand made La Gramola
18:30 Jam de danza Contact Pina Submarina 5€
20:00 "Magia de cerca", Lluc & Lluch Mágics. Chico Ostra
20:00 Encuentro de Malabaristas y Aprendices+Info 697800774 Fusionart
20:30 JAZZ! con Elena Martín & Abroad Connexions Café Cronopio 3€
20:30 Sólo el hombre solo. Lluvia Horizontal/ El Ekeko Tambaleante Teatro Círculo 8-10€
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€

16:00 Curso intensivo guitarra flamenca para el baile (5 dias) La Comanda 60€
20:00 Mini.Concert n.º 15 – Banda TMJ

Diumenge 13

Dilluns 14

1,6-3,5€

1,6-3,5€



 13-17 DESEMBRE

20:00 Club de lectura: Los papeles de Aspern - Henry James Librería Gaia
20:00 Trivial Tulsa
20:30 "Al vaivén de mi carreta". "Amèrica canta". Kaf Café  
21:00 València batega. Entrevista a Lucho Roa, cantant llatinoam. Kaf Café - 
21:30 OpenJam Session, el micrófono es tuyo! Café Cronopio -

10:30 Chal de ganchillo (material no incl.) Al Sol, a mano 10€
13:00 Todos los martes Pizza Napolitana en el menu del día La Bufala 10€
16:00 Curso intensivo guitarra flamenca para el baile (5 dias) La Comanda 60€
18:00 Filosofarte! (Café Filosófico) Café Cronopio 4€    + 
19:30 Presentación de mindfulness Centre Mompó
20:00 Triv i Nit Crit i Nit +1€
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
20:00 Mini.Concert n.º 16 – Percusión y ensemble TMJ
21:00 Micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café - 
21:00 Degustación comida Mexicana Tulsa 3€
21:30 Impro-Jazz! The Jazzy Jammin' Band Café Cronopio -

16:00 Curso intensivo guitarra flamenca para el baile (5 dias) La Comanda 60€
17:30 Micromiércoles! Cuentacuentos para toda la familia! Café Cronopio 2€
19:00 Lectura poética "Poesía en tiempos de crisis" La Rossa - 
20:00 Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€ Café Cronopio 1,50€
20:00 Docurock KISS Loca Bohemia
20:00 Ginclub London -
20:00 Mini.Concert n.º 17 – Combos i conjunts TMJ
20:00 Club de Lectura: El barón rampante - Italo Calvino Librería Gaia
21:00 Ernesto Paisano desde Chile Kaf Café - 
21:00 Degustación comida India Tulsa 3€
21:30 Daniel i Nel.lo Crit i Nit

16:00 Curso intensivo guitarra flamenca para el baile (5 dias) La Comanda 60€
18:00 Festival Fasolet i Escola de Música TMJ
19:00 Clase abierta de kundalini yoga Centre Mompó

Dimarts 15

Dimecres 16

Dijous 17
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consumició 

20:00 Speak English’ / Christmas party ‘mince pie’ bake off La Ola Fresca 5€  
20.30 Clase abierta de pilates Centre Mompó
20:30 "Entremesas", Compañía La Pistola de Chejov Chico Ostra 1€
20:30 Teatro Visto por el Cine: Vania en la calle 42 con Dani Gascó Teatro Círculo 2€
21:00 micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café - 
21:00 Festa de la Cassalla Crit i Nit
21:30 Jueves Flamencos para cronopios y otros pájaros... Café Cronopio 3€
21:30 “Kancaneo Teatro” (Improvisación Teatral + invitad@s) Fusionart
22:00 Mike Mckoy (Singing & Swinging) enBabia
22:30 Jam de improvisación. Teatro de humor improvisado La Gramola
23:00 Monólogo Francisco Gomez Diaz 23:00 Loca Bohemia
23:00 Walking the wild side Borja Penalba i Mire Vives London -

10:00 Concert Nadal de Banda Juvenil CIM
14:00 El puchero de la abuela. Chico Ostra 4,5€
16:00 Curso intensivo guitarra flamenca para el baile (5 dias) La Comanda 60€
17:30 Gorro de punto (material no incl.) Al Sol, a mano 10€
18:00 Recital – Música de Cámara TMJ
18:30 Café y Psicoanálisis, todo lo que nunca te atreviste a preguntar! Café Cronopio 3€
19:30 Recital – Solistas EEPP TMJ Gra-
20:00 Sesión de Yoga Nidra Samadhi 5€
20:00 "Invencido amor invencible" Cia. Kojani Teatre Teatre llueRNa 7€
20:00 Sonidos 60's (tarde/noche) Tulsa
20:30 Sólo el hombre solo. Lluvia Horizontal/El Ekeko Tambaleante Teatro Círculo 8-10€
21:00 Circorama Teatre presenta "Tres en Barca" Kaf Café - 
21:00 Saul Ska-ba, pinchando música. Pintxas y Pintxos! Café Cronopio -
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€
21:30 Concierto: "River Blue" (Jazz; Bossa; Boleros y Blues ) Fusionart
23:00 Noche mágica (varios artistas) Loca Bohemia
23:30 DJ: DragónYouTube(Clásicos del Blues & Jazz). Fusionart

10:00 Taller: Un viaje consciente. El cuerpo como camino Samadhi 0-5€
11:00 Iniciación al ganchillo (material incl.) Al Sol, a mano 20€

Divendres 18

Dissabte 19



11:00 "yo en 2015" Retratos para acabar el año. ¡Ven a fotografiarte! Caixa Fosca
12:30 Cuentacuentos y juegos Pina Submarina 3€
17:00 ¡Merienda! (canolli/codine o piadina nutella + Capuccino) Gioconda
17:00 "yo en 2015" Retratos para acabar el año. ¡Ven a fotografiarte! Caixa Fosca
18:00 Concerts de Nadal de l'Orquestra, el Cor i la Rondalla CIM
18:00 "Sal de mar" Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:00 Festival de Rock Escuela Meme
19:00 Presentació "Trilogía del placer" La Rossa - 
19:00 Concierto meditación cuencos tibetanos Samadhi 8-10€
19:30 Audición de alumnos de gitarra de Toni Cotolí. Café Cronopio -
19:30 Ecstatic dance Pina Submarina 5€
20:00 "Taller de Salsa Cubana"(Nivel Medio) + Info: 696810012 Fusionart 6€
20:00 Aperitiver: Acústico Maronda Tulsa 4€  
20:30 Sólo el hombre solo. Lluvia Horizontal/ El Ekeko Tambaleante Teatro Círculo 8-10€
21:00 Blue Caravan Kaf Café - 
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€
21:30 Contra-Band Crit i Nit
22:00 Concierto de Navidad de Toni Cotolí. Café Cronopio 4€
23:00 Concierto “Pastore” Loca Bohemia

10:30 Let’s Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 "Sal de mar" Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
17:00 ¡Merienda! (canolli/codine o piadina nutella + Capuccino) Gioconda
18:00 Intercambio inglés/castellano La Ola Fresca -
18:00 La criatura del Dr. Frankestein Pina Submarina 5-4€
18:00 "Sal de mar" Cia. Lluerna Teatre Teatre llueRNa 5-7€
18:30 Tombola Napolitana. Participa+gana. Reserva! Plazas limitadas La Bufala 1-3€
19:30 Tulsa Market Tulsa
20:00 Balboa, tarde de baile swing La Gramola
20:30 Sólo el hombre sol. Lluvia Horizontal/ El Ekeko Tambaleante Teatro Círculo 8-10€
21:00 Despide año:"Noche Cubana"+Concierto+Desg.+DJ Fusionart
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€
21:30 Concierto: "Fa Mi Son" (Tradicional Cubana) Fusionart
23:30 DJ:DragónYouTube (Cumbia/Kizomba/Cubana/Bachata...) Fusionart

18:00 Festival Orquesband TMJ
20:00 Mini.Concert n.º 18 – Orquestra i cor TMJ

Dilluns 21

Diumenge 20

 18-21 DESEMBRE

1,6-3,5€

1,6-3,5€
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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 Trivial Tulsa
21:00 Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler Kaf Café - 
21:30 OpenJam Session, el micrófono es tuyo! Café Cronopio -

13:00 Todos los martes Pizza Napolitana en el menu del día La Bufala 10€
19:00 Taller de reflexología podal Centre Mompó 10€
20:00 Triv i Nit Crit i Nit +1€
20:00 Cocktail Day (hasta la 01:30) London -
21:00 Micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café - 
21:00 Degustación comida Brasileña Tulsa 3€
21:30 Impro-Jazz! The Jazzy Jammin' Band Café Cronopio -

9:30 Escuela de Navidad: Taller Navidad Betel Workshops -
11:30 Escuela de Navidad: Arte y Creatividad Betel Workshops -
17:30 Taller-Cuentacuentos navideños! Café Cronopio 2€
20:00 Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€ Café Cronopio 1,5€
20:00 Docurock ANVIL Loca Bohemia gratuito
20:00 Concursong ¿ Cuánto sabes de música? premio! La Gramola 3€
21:00 Degustación comida Tailandesa Tulsa 3€
21:30 Adrian Malonda Crit i Nit

23:00 Rocknochebuena Loca Bohemia
24:00 Goodnight enBabia enBabia -

20:00 Celebra con nosotros Navidad. Platos típicos y musica nav. La Bufala -
20:00 Sonidos 60's (tarde/noche) Tulsa

17:00 ¡Merienda! (canolli/codine o piadina nutella + Capuccino) Gioconda
20:00 Aperitiver: LLum. Contacontes Marieta Ganduleta Tulsa 4€ aza
20:30 Cia. MeditÊrransactuación danza Pina Submarina 3€
21:30 Danny Boy & Raoul T-Bonski Blues Dúo Café Cronopio -
23:00 Concierto o monologo por definir Loca Bohemia

17:00 ¡Merienda! (canolli/codine o piadina nutella + Capuccino) Gioconda

Dimarts 22

Dimecres 23

Dijous 24

Divendres 25

Dissabte 26

Diumenge 27

1,6-3,5€

1,6-3,5€



17:00 Tulsa Market Tulsa
18:00 "Bocadillos y viñetas" Cia. Impronenas Teatre llueRNa 5-7€
20:00 Ginclub London -
20:00 Aperitiver: Acústico Borja Penalba + Mireia Vives Tulsa 4€ 
21:00 Les nits de Al-Paladar - Vol.2  Al-Paladar 12-15€

9:30 Escuela de Navidad: Taller Navidad Betel Workshops -
11:30 Escuela de Navidad: Arte y Creatividad Betel Workshops -
18:00 "Bocadillos y viñetas" Cia. Impronenas Teatre llueRNa 5-7€
20:00 Trivial Tulsa
21:00 Comedy Jam Kafcafe. Presenta Arnau Soler Kaf Café - 
21:30 OpenJam Session, ¡el micrófono es tuyo! Café Cronopio -

9:30 Escuela de Navidad: Taller Navidad Betel Workshops -
11:30 Escuela de Navidad: Arte y Creatividad Betel Workshops -
13:00 Todos los martes Pizza Napolitana en el menu del día La Bufala 10€
18:00 "Contes a mà" Cia. Vicent Cortés Teatre llueRNa 5-7€
19:00 Taller de Shiatsu Centre Mompó 10€
21:00 Micro abierto cantautores, poesia y versiones Kaf Café - 
21:00 Degustación comida Siciliana Tulsa 3€
21:30 Impro-Jazz! The Jazzy Jammin' Band Café Cronopio -

9:30 Escuela de Navidad: Taller Navidad Betel Workshops -
10:00 Happy yogui, taller de yoga en famila en inglés Centre Mompó -
11:30 Escuela de Navidad: Arte y Creatividad Betel Workshops -
16:30 Intercambio solidario: masajes por alimentos Centre Mompó
20:00 Docurock “ guns and roses” Loca Bohemia
21:00 Paz Aguado acústico Kaf Café - 
21:00 Despedida con Pilar Mc Carthy-Martín Caló-Jaume Guerra! Café Cronopio -
21:00 Conciertazo despedida de año con Pi McBel+Amigos! Café Cronopio -
21:00 Degustación comida India Tulsa 3€

23:00 Despide el año con nosotros. Fiesta, copazos y mucho amor La Gramola
23:00 Año nuevo vida nueva, inauguración rock island Loca Bohemia
23:00 Noche Vieja London -
23:00 Nochevieja Tulsa

Dilluns 28

Dimarts 29

Dimecres 30

Dijous 31
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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
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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
Dx-Dl 13-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

Al Sol, a mano
Artesania i punt

Quan arriba la tardor i el fred està apro-
pant-se, és quan les nostres iaies sabien 
que era l’hora de fer la roba per a quan 
arribe l’hivern. A poc a poc les tradicions 
basades en l’artesania i el coneixement de 
pares i mares a fills i filles han anat reti-
rant-se. Però no tot s’ha perdut. Al Sol, 
a mano és una tenda de llana on l’artes-
ania conviu amb la modernitat. On ve-
nen tot el relacionat amb el punt, drapet, 
ganxet... Totes, tècniques de hui i d’ahir 
per a les generacions de hui i de demà.

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-13:30 17-20:30 Ds 10-14h
96 001 77 33
facebook / alsolamano
alsolamano.com
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Café Cronopio
Café-llibreria

Què és un cronopio? És una paraula in-
ventada per Julio Cortázar. Descriu un 
tipus de personatge a contracorrent de 
la societat. Els que arriben tard, els que 
perden les coses i les troben, els que els 
agrada la música, els llibres, els que pre-
fereixen viure un record que estar darrere 
d’una càmera de fotos. Cortázar entenia 
què era perquè es va passar la vida inten-
tant ser u. Potser, a Laura li passa el ma-
teix. Dia rere dia, intenta viure vivint. Ser 
un cronopio.

C/ Baró de Sant Petrillo, 46
Dm-Dx 17-00 Dj-Ds 17-1:30 Dg 17-23
96 064 17 17
facebook / CafeCronopio 

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

Pere Mompó, de Sueca, després d’anys 
com a mecànic va veure que ell no estava
destinat a reparar màquines i aparells. 
Amb 21 anys ho va veure clar i va fer de 
la seua missió en la vida, arreglar a les 
persones, alliberar-les de les seues preo-
cupacions, angoixes i malalties. Tot això 
a base de teràpies naturals, massatges, os-
teopatia, ioga, pilates... Pere i el seu equip 
ho tenen clar: les persones poden curar-se 
a si mateixes, en les seues mans està el fet 
de sentir-se millor dia a dia.

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centreMompó
centreMompó.es

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
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Chico Ostra
Café-llibreria

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

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

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 pa-
pers 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.

C/ Germans Villalonga, 19
Dl-Dv 11-14h 18-22h Ds-Dg 20h 
625 995 009
facebook / El-Club-de-Los-Poetas

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 recoma-
nen 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 nos-
tra comanda. No hi ha plàstic, no hi ha 
envasos, no hi ha publicitat enganyosa. 
Només uns principis bàsics: productes de 
cultiu ecològic, sostenibles, de proximitat 
i assequible 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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EnBabia
Café i pauses

Els llocs són la gent. La gent reflecteix els 
moments. Un moment enBabia podria 
ser qualsevol cosa senzilla que vulgues fer 
fàcil en un espai, des de l’elegància i l’ho-
nestedat, des de la pausa i el café. I la mú-
sica, per descomptat. O només una copa 
quotidiana al teu pas pel barri, encara que 
sigues de la zona. No obstant això pensa, 
quan passen dos minuts i et sorprengues 
donant una ullada al teu voltant, si no has 
estat ací abans, gaudint d’algunes de les 
coses bones amb la més pura normalitat. 

C/ Rafael Tramoyeres, 6
Dm-Dg 19-1:30h
96 004 17 87
facebook / gentenbabia

Crit i Nit
Café-pub

Al poema Crit i Nit d’Estellés, una mare 
espera notícies del seu fill desaparegut a 
la guerra. L’espera però també l’esperança. 
Eixa esperança pel canvi que els xics del 
Crit i Nit defensen cada nit amb els seus 
crits. Ells decidiren crear un punt de re-
ferència on donar suport a iniciatives so-
cials i reivindicatives, als artistes i músics 
locals. Un lloc on, amb bon rotllo i un go-
tet d’herber casolà a la mà,  poder debatre 
i manifestar amb veu alta les teues idees 
des del respecte i la tolerància.

C/ Doctor Garcia Brustenga, 8
Dl-Dm 19-00h Dx-Ds 19-3:30h
96 306 76 81
twitter / @crit_nit 
facebook / critinit
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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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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



54   LLOCS 

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

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
Dl 14-22h Dm+Dj 9-18h Dx 14-22h 
Dv+Ds 9-21h
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras
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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

Loca Bohemia
Café-bar

Tot està preparat. Les butaques i les ca-
dires 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 mú-
sica 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 Loca Bohemia, el 
lloc perfecte per a la gent enamorada de 
la música en directe, on la improvisació 
sempre té cabuda.  

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
96 326 66 13
facebook / locabohemiacafebar
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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.

C/ Músic Magenti, 11
Dm-Dv 10-22h Ds 10:30-16:30 18-20h 
Dg 11-20h  610 026 305
facebook / laolafresca
laolafresca.com

London
Café i cerveses

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

La Rossa
Llibres en femení

Dorothy Parker va escriure Una Rossa 
Imponent, un dels relats més emocio-
nants i perfectes de la literatura del segle 
XX. La Rossa, no sols fa un homenatge a 
aquest text i autora sinó que vol conver-
tir-se en un lloc de referència per tothom 
que busque autores nacionals i estrange-
res. Una llibreria que aposta per la igualtat 
de gènere i la promoció de la dona dins de 
la cultura i la societat actual. Un lloc que 
ens facilita l’accés a assajos sobre gènere. 
En definitiva, tota una llibreria en femení.

C/ Enric Navarro, 26
Dl-Ds 10:30 - 14:00 16:30-20:30
688 927 573
facebook / librerialarossa
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Taller de Música Jove
Escola i centre professional de música 

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 vio-
lins, 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 impor-
tància que el violí d’una orquestra. Una 
escola que diu en veu alta: Toca el que 
vulgues, però toca!

C/ Mistral, 22
Dl-Dv 10:30-13:30 15:30-21:00
96 361 63 61
facebook / tallerdemusicajove
tallerdemusicajove.es
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Teatro Lluerna
Teatre de titelles

Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys 
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de ti-
telles en valencià. La lluerna, la cuca de 
llum, és un puntet de llum en la foscor, 
una vertadera declaració d’humilitat.
I malgrat tot, en aquest teatre ocorren ver-
taders miracles. Un tros de fusta i tela, de 
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la perso-
na que mou i fa el so d’un titella sembla 
que desapareix. El Teatre Lluerna, el lloc 
on mons fantàstics i històries impossibles 
es fan realitat. 

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12, 18h
96 389 93 89
facebook / Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com

Teatro Círculo
Teatre

El cercle és una figura constituïda per in-
finits punts que equidisten d’un centre. 
Una forma inclusiva i igualitària. Així és 
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Centrat 
en produccions pròpies que volen rescatar 
el millor del teatre del segle xx, aquell que 
aposta pel compromís social. Diversos 
autors són els referents de la seua trajec-
tòria i forma de ser d’aquesta companyia 
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez, 
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adap-
tades i versionades. 

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 33
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
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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.

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.

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil





DESITJOS PER AL 2016    63



un projecte de

benimacletentra.org 
benimaclet.entra
benimacletentra

vols entrar?


