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ÍNDEXBENIMACLET ENTRA

Tens entre les teues mans el segon número 
de Benimaclet Entra, la teua guia de barri.

En aquesta revista podreu trobar articles, 
entrevistes, art, històries, iniciatives so-
cials i notícies relacionades amb Benima-
clet i també una completíssima agenda i 
tallers per a descobrir i gaudir del barri. 
No et perdes cap esdeveniment!

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.
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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!

Hola! 
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ARTISTA DEL MES

Mario Zamora Morillas
Fotògraf. Portada número de febrer

Com ha sigut la teua evolució com a 
fotògraf? Vaig partir d’un estil molt su-
perficial i figuratiu, en el que entenia 
les imatges com a elements aïllats, amb 
propòsits fonamentalment estètics, que 
va ser i continua derivant en un estil més 
abstracte i conceptual en el que l’addició 
de les imatges proporciona un estat i/o un 
discurs. Ara crec que la fotografia, com tot 
tipus d’art, ha de posseir abans de res, una 
intenció política i moral. 

En quin projecte o projectes estàs tre-
ballant actualment? Estic tractant de 
publicar un projecte, en forma de llibre, 
basat en la Unitat d’Intervenció Policial 
i la utilització de la violència com a for-
ma repressiva, al mateix temps que estic 
començant un altre sobre la figura de la 
corporació i els seus impactes mediam-
bientals. Ambdós estan englobats en un 
projecte a llarg termini sobre els elements 
principals del poder. 

Quina és la teua manera d’abordar un 
projecte personal? Solen nàixer d’una 
incomoditat o una inquietud, per a 
convertir-se en una idea (basada en una 
connexió entre un tema i un tractament 
tècnic). Després ve la creació d’imatges, 
l’acumulació, la convivència amb elles, 
fins que la majoria desapareixen i tot 
torna a començar. De vegades, el procés 
és menys cerebral i són les idees les que 
naixen de les imatges. 

Què opines del panorama fotogràfic a 
València? Sóc prou pessimista respecte 
d’això i crec que hi ha molt per fer, és 

1987. València
Veí de Benimaclet des de 2011
www.mariozamora.es

Quan vas començar a fer fotografia? 
Vaig començar quan es van popularitzar 
les càmeres digitals a Espanya, però no 
ho vaig prendre seriosament fins el 2008, 
després d’un viatge a Itàlia en el que 
vaig poder provar algunes càmeres més 
avançades i començar a entendre realment 
la tècnica i les possibilitats fotogràfiques. 
La fotografia com a mitjà i forma d’ex-
pressió seguia sense entendre-la en la seua 
complexitat fins que vaig cursar el primer 
màster en l’escola BlankPaper de fotogra-
fia a València, ara escola online.

molt difícil trobar una oferta de qualitat 
en la ciutat, malgrat la gran quantitat de 
professionals que hi ha al voltant. De to-
tes maneres, hi ha molta gent convençuda 
que no deixa de treballar i espere que a 
poc a poc, vagen sorgint relacions i espais 
que siguen capaços de mostrar la riquesa 
fotogràfica que s’està generant durant els 
últims anys. 

Què és el que més t’interessa de la foto-
grafia? Principalment, m’atrauen les seues 
limitacions i la seua joventut com a disci-
plina, crec que les dues coses converteixen 
a la fotografia en un camp d’investigació 
realment interessant. També la possibili-
tat d’apropar-te a altres mons i ser testi-
moni d’altres formes d’entendre la vida. 
La càmera obri portes que, d’altra mane-
ra, resultarien prou inaccessibles. 
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FENT BARRI

La nova App del barri! 

Benimaclet Viu App
Disponible per als dispositius mòbils 
Android i iOS

puntualment ha fet Un Cant per l’Horta i 
Homenatge a Nosaltres els Valencians, a les 
quals cal sumar la construcció de la geganta 
Cleta, l’elaboració de la Ruta Segura i la par-
ticipació en moltes altres iniciatives sorgides 
des del Benimaclet més insubmís.

La Universitat Lliure de Benimaclet

La Universitat Lliure de Benimaclet és un 
projecte que busca compartir coneixements 
i reflexionar sobre la nostra realitat, una rea-
litat que volem transformar i construir amb 
la participació dels ciutadans i ciutadanes. 
La Universitat Lliure de Benimaclet és un 
projecte impulsat des de la Plataforma Be-
nimaclet Viu el qual manté una intensa ac-
tivitat de xarrades i taules redones crítiques, 
formatives i de plena actualitat, a més d’im-
pulsar el grup Teatre Lliure de Benimaclet, 
organitzar la nadalenca Mostra del Llibre i 
del Disc en Valencià i activitats com La Pas-
sejada de Jane i el Sarau d’Estiu de Música 
Tradicional, entre altres col·laboracions.

Benimaclet Viu App

Benimaclet Viu ha desenvolupat una nova 
aplicació per a dispositius mòbils per tal de 
comunicar i coordinar tot allò que s’orga-
nitza col·lectivament per la plataforma i 
els seus associats i col·laboradors. La pio-
nera aplicació està basada en la plataforma 
LifList, totalment traduïda per la gent de 
Benimaclet Viu i disponible, de manera 
gratuïta, per als sistemes Android i iOS a 
través de les respectives botigues virtuals. 
L’aplicació es va presentar el passat 13 de 

Benimaclet Viu va nàixer, amb l’empenta 
de la comunitat educativa, l’any 2010 arran 
la necessitat de sumar esforços per fomen-
tar l’ús social, incrementar la formació i 
estendre la difusió de la llengua i la cultura 
dels valencians, però tot això amb una forta 
base d’activisme social, vocació d’esdevenir 
espai de trobada i d’integració ciutadana, 
de millora de les condicions de vida i de re-
cuperació del patrimoni cultural i natural. 
Anualment organitza la jornada Benimaclet 
t’Estime, la Fira de la Música en Valencià, 
La Nit de Sant Joan i la Festa Estellés, i 

Benimaclet Viu
Plataforma veïnal

trobada2010.blogspot.com.es
ullbenimaclet.wordpress.com
facebook.com/benimacletviu

desembre al marc de la III Mostra del Llibre 
i del Disc a Benimaclet celebrada al Centre 
Instructiu Musical de Benimaclet. A ella es 
poden consultar els esdeveniments, agen-
des, ubicacions i activitats temàtiques què 
encaixen amb els principis fundacionals de 
suport lingüístic, educatiu, social i cultural 
de Benimaclet Viu.

Instal·la’t Benimaclet Viu
i gaudeix del barri d’una 
manera diferent! 
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TALLERS HUMANS DE BENIMACLET

Tony Morgan “De Lujo” 
L’estanquer 25 hores del carrer Enric Navarro

“De fiote res de res, Mister Andrés”

EXPOSICIONES / MUESTRAS DE DANZA 
ALQUILER DE AULAS / CURSOS INTENSIVOS / ETC

INFANTIL
ADULTOS

CURSOS 2o14  2o15
I N I C I A C I Ó N   A   L A  D A N Z A
D A N Z A   M O D E R N A
D A N Z A  C O N T E M P O R Á N E A
D A N Z A  C L Á S I C A
D A N Z A  C O N T E M P O R Á N E A
F U N K Y  \  B A I L E S  L A T I N O S
DANZA DEL VIENTRE \ PILATES

ACTIVIDADES

LEONOR JOVANI, 12  \  46o2o VALENCIA \ T  685 463 757
METRO PARADA DE BENIMACLET

WWW.ACONTARMENTIRAS.COM
INFO@ACONTARMENTIRAS.COM

a contar mentiras
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BENIMACLET CONTA

L’ Alqueria de Serra

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

L’Alqueria de Serra està catalogada com 
un BRL (Bé de Rellevància Local), i per 
això està recollida al Catàleg de Béns i 
Espais Protegits de Naturalesa Rural de 
l’Ajuntament de València. En canvi, ac-
tualment es troba en estat de degradació 
i ruïna. És per això, que des del Círculo 
por la Defensa y Difusión del Patrimonio 
Cultural, César Guardeño, expert en el 
patrimoni valencià i membre d’aquesta 
associació, compta que d’ací a poc temps 
comunicaran a l’Administració Pública, 
l’estat deplorable d’aquest BRL, perquè 
facen alguna cosa al respecte.

Com es pot observar en la seua fitxa BRL, 
‘‘Apareix aquest nom d’Alqueria de Serra 
en el plànol d’Ascensio Duarte de 1595, 
que recull Francisco Antonio Cassaus un 
segle després. (...) Els buits  estan atrom-
petats a la manera del s. XVIII, per la 
qual cosa podríem dir que la configuració 
actual de l´Alqueria de Serra podria si-
tuar-se cronològicament en aquesta èpo-
ca, encara que l’existència d’una alqueria 
amb el mateix nom i en el mateix lloc, 
ens faça pensar en la permanència en el 
temps de la toponímia o en la reconstruc-
ció d’un antic edifici.’’

L’Alqueria de Serra de Benimaclet es-
tava a la Senda de la Carrasca, al costat 
del Cementeri de Benimaclet. Se situava 
al costat de l’antiga via Xurra, propera a 
l’antiga fàbrica de llet El Prat. Actualment 
està entre la Ronda Nord i l´Autopista del 
Mediterrani.

És un tipus d’alqueria de les que a l’Hor-
ta anomenem com moruna: amb porta 
de mig punt i orientada al migdia. En la 
Guerra de la Independència ja apareix en 
els mapes, rodejada de llocs de guàrdia 
de les tropes franceses i ja apareix amb el 
nom de Serra, de fet el camí que arriba a 
ella també es diu Serra.

Sembla que la família Serra és arren-
datària i els amos són altres persones a 
qui  segueixen abonant un arrendament. 
En l’actualitat, els germans Serra encara 
viuen. Dues dones i el tio Paco, que és qui 
s’ocupa de l’arrendament actualment.

Podreu trobar aquest lloc
Via Xurra s/n

Els sòls i sostres són de bigues, canya i tot 
està mig derruït. S’observen cordes i so-
gues, canyes i canyissos trencats els quals 
servien per a criar cucs de seda. Les parets 
interiors de la casa són de canyís recobert 
de guix. La cuina es manté prou bé i tam-
bé l’habitació amb una finestra orientada 
a l’est.

Hi ha una peça gran amb diversos pisos 
de canyís per als cucs de seda i alguns 
d’ells es mantenen perfectament. Així 
com la magnífica i enorme xemeneia que 
es veu des de l’exterior. Les teulades tenen 
un bon aspecte i també els grans murs. Fa 
la impressió que les finestres mantenen la 
fusta original, desgastada pel vent, la pluja 
i el sol.

El corral té una porxada voltant, ja que 
s’hi criaven més de cent cries de cucs de 
seda, com a complement de l’economia 
agrícola, a més dels galliners. Hi ha eines 
de conreu de tot tipus, ja que la casa dis-
posava de carro, cavall i es llaurava amb 
cavalleria. La casa tenia un porxe sobre 
la porta d’entrada, que ja no existeix, 
en canvi  alguns arbres antics encara se-
gueixen en peu. Diuen que tenia de 10 
a 12 vaques.

El que més impressiona d’aquesta alque-
ria és el seu tamany, la grandesa d’aquest 
edifici rectangular anomenat l’Alqueria de 
Paco Serra.
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BENIMACLET APRÉN

del nostre sòl pelvià a la vivència de la 
nostra sexualitat? Totes aquestes qüestions 
i algunes més són les que treballarem en el 
taller. Som un cos, habitem, ens expres-
sem i sentim amb ell i en ell. Aprendre a 
escoltar-ho, sentir-ho i cuidar-ho significa 
que estem cuidant de nosaltres mateixes. 
Que estem cultivant qui som.
 
I saber qui som ens situa en el centre del 
nostre relat, de la nostra història. El nos-
tre sòl pelvià se situa també al centre del 
nostre cos… Prendre consciència d’ell, 
sentir-ho, moure-ho, rebaixar-ho i apren-
dre a cuidar-ho ens farà protagonistes de 
la nostra qualitat de vida i de la cerca de 
solucions a possibles dificultats presents i 
pot ser futures.
 
És per això que dues fisioterapeutes i 
una sexòloga s’alien per a oferir un espai 
d’aprenentatge i cultiu de la nostra cons-
ciència corporal i sòl pelvià. D’una ban-
da, el treball fisioterapèutic estarà dirigit a 
prendre consciència de la nostra muscula-
tura pelviana, a través d’exercicis pràctics 
i la visualització de l’anatomia pelviana. I 
per altra banda, el treball sexològic per a 
comprendre com les dificultats en la zona 
pelviana afecten la vivència de la nostra 
sexualitat, així com afavorir eines per be-
neficiar l’atenció del sòl pelvià.
 
El taller es desenvoluparà en dues sessions 
combinant part teòrica amb pràctica. En 
una de les sessions, les fisioterapeutes po-
dran realitzar una valoració del sòl pelvià 
de cadascuna de les participants, si així 
elles ho desitgen, i conéixer l’estat de la 
seua musculatura pelviana.

Des de fa ja alguns anys hem començat a 
escoltar la importància del sòl pelvià en 
la prevenció de la incontinència urinària 
sobretot en les dones amb l’ús de les boles 
xineses. La nostra proposta formativa vol 
anar més enllà, perquè el nostre sòl pelvià 
continua sent un gran desconegut. Què 
és? Com funciona? Què implicacions té 
el nostre sòl pelvià respecte de la resta del 
nostre cos? Com afecta el funcionament 

Autoconeixement corporal
i sòl pelvià
Taller intensiu a La Alegre Conchita

Taller impartit per
Belén Cebolla. Fisioterapeuta i osteòpata 
Esther Abad. Fisioterapeuta
Col·labora
Raquel Lobato. Sexòloga (foto pàg. 13)

Reserva i gaudeix d’aquest taller
Taller intensiu d’autoconeixement 
corporal i sòl pelvià
Dissabte 7 i 21 de febrer de 16:30-20:30
Reserves a info@laalegreconchita.com 
i al 655 64 15 15
La Alegre Conchita
C/ Sant Esperit, 8 
facebook.com/la.a.conchita
laalegreconchita.com

El taller està dirigit a tot tipus de dones, 
des de l’adolescència, postpart, maduresa 
i per a totes aquelles dones que vulguen 
augmentar eixa consciència, el seu mapa 
sensorial i eròtic i treballar des d’una pers-
pectiva del coneixement personal. Serà 
un espai per a reforçar coneixements ja 
adquirits i poder resoldre aquells dubtes 
respecte a la musculatura pelviana.
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BENIMACLET SONA

Circuit Intercities
Malatesta Records

Què és Malatesta Records? Malatesta 
Records és una discogràfica d’autogestió 
feta per i per als músics amb ramificacions 
en moltes direccions, una d’elles és l’agi-
tació cultural. 

En què consisteix el projecte que aneu a 
desenvolupar al Kaf Café? El projecte és 
un pas més enllà dins de l’activisme musi-
cal de Malatesta Records. Després d’haver 
fet el Festival Incrustados en el Escaparate 
i Directos en Escena, i després d’haver or-
ganitzat el Circuit Vermut, hem detectat 
que els grups valencians necessiten eixir 

de la ciutat per a tocar, que necessiten 
conéixer a grups d’altres ciutats, i en to-
tes aquestes coses es basa el projecte que 
donarà el seu tret d’eixida aquest mes de 
febrer en el Kaf Café, a portar grups de 
fora de València perquè després els grups 
valencians puguen anar fora. 

Per què heu elegit el Kaf Café? Necessi-
tàvem un local resident que tinguera una 
tradició a fer concerts i a cuidar i ajudar 
als músics. A més, necessitàvem un local 
que s’implicara amb el projecte, ja que en 
aquest projecte d´intercanvi han d’estar 
implicats tant els músics que estiguen 
acostumats a fer concerts per altres grups 
com els locals acostumats a programar 

malatestarecords.com
facebook.com/malatestarecordsvalencia

concerts i el Kaf Café és el candidat ido-
ni per a començar. Encara que la idea és 
crear una xarxa que vaja creixent, tant de 
músics com de locals de concerts. 

M’agradaria explicar que per a aquest 
projecte s’està intentant implicar a un 
nombre important de músics proactius, 
no volem que siga només un projecte de 
Malatesta Records, sinó que volem que hi 
hagen prou músics implicats. Per  això, 
ens hem posat en contacte i participaran 
en el projecte Junior Mackenzie, artífex 
de les Mackenzie Sessions, Rick Treffers, 
impulsor dels espectacles casolans Live in 
the Living, Antonio José Iglesias de Dwo-
mo, creador de Pànic Escènic, Manolo 
Tarancón de La Viejita Música i Raúl Ta-
marit de Bonavena. També estem oberts a 
més participants. 

Com serà la primera sessió? La idea és 
que cadascú dels implicats programe una 
data al mes en el Kaf Café. Per al mes de 
febrer, el dijous 19, tenim Senior i Leon-
manso. Primer, tocaran en el Kaf Café, el 
divendres a Castelló en Veneno Stereo, 
el dissabte a Xàtiva en el Cap Girat i el 
diumenge en L´Escenari, a Alcoi. Volem 
intentar que cada vegada que portem a 
algú de fora puga fer alguns concerts més 
per ací.

No et perdes:
Senior + Leonmanso
Dijous 19 de febrer, 20:00
Kaf Café
C/ Arquitecte Arnau, 16
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BENIMACLET ACTUA

No et perdes
Jam de impovisación
Tots els dijous a les 22:30
La Gramola
C/ Baró de Sant Petrillo, 9

Jam de impovisación
Teatre d’humor improvisat 

Guerrilla Impro
Jano de Miguel (JuJa Teatre)
Mari Marcos (Decopivolta Teatre)
Javier González (Teatro Instantáneo) 
Alejandro Portaz (Teatro Instantáneo)
facebook.com/jamdeimprovisacion

En què consisteix la vostra Jam de im-
povisación? Una jam session és una reunió 
informal de músics de jazz, amb certa afi-
nitat, que toquen per al seu propi diver-
timent sense assajos. Canvia músics per 
actors i jazz per humor i ja ho tens!
 
Com començàreu? Tots quatre, des de fa 
anys, estem en el món del teatre. Jano, per 
exemple, des de fa 15 anys està damunt 

d’un escenari amb la seua companyia 
JuJa Teatre. Javier i Alejandro pertanyen 
a Teatro Instantáneo i Mari a Decopivolta 
Teatre. En 2012 decidírem reunir-nos per 
fer un espectacle setmanal d’humor amb 
la improvisació teatral com a vehicle.
 
En què es diferencia aquest espectacle 
d´altres? Aquest espectacle es diferencia 
inclús d’ell mateix, perquè mai és igual. 
En tractar-se d’un espectacle improvisat, 
sempre és diferent. Però, a més, en cada 
jam canviem l’estructura, de manera que 
mai es repeteix.
 
El públic és el guionista de cada his-
tòria? Bé, podríem dir que és el coguio-
nista, perquè escriuen els títols i aporten 
elements que els demanem com el lloc on 
es desenvoluparà l’acció, la relació entre 
els personatges, les seues professions, etc. 
A partir de les seues aportacions nosaltres 
improvisem.
 
Per què heu elegit Benimaclet i La Gra-
mola com la vostra seu? Benimaclet és 
equidistant a les nostres respectives cases. 
Especialment a la d’Alejandro. Respecte a 
la seu, el Palau de les Arts no estava lliure 
els dijous i a més, en La Gramola, ens po-
sen la beguda gratis!
 
En cada actuació convideu una altra 
persona per improvisar amb vosaltres. 
Per què? Podríem dir que és una forma 
d’enriquir cada jam i fer-la més única i 
irrepetible. Però en realitat es tracta d’un 
boc expiatori, algú al qui poder culpar si 

alguna cosa ix malament.

Actueu cada dijous, per què aquesta 
assiduïtat? Necessitem improvisar junts 
com a mínim una vegada per setmana per 
prescripció mèdica. Si passen més de set 
dies sense improvisar, comencem a perdre 
els nostres superpoders. Respecte al dia, 
els dilluns Jano té tai-txi-txuan, els di-
marts Mari assaja amb el cor de gospel, els 
dimecres Alejandro s’aprofita del preu re-
duït al cinema Babel i el divendres Javier 
veu la repetició de MasterChef Junior. A 
més, els dijous són els nous dijous!
 
Què li diríeu a una persona que mai ha 
vist la vostra Jam de impovisación?
Que no vinguera encara que els seus ca-
bells estiguen cremant-se. La seua vida 
no tornarà a ser igual. La ‘‘impro’’ és alta-
ment addictiva.
 
Es folla amb la ‘‘impro’’? Eh, disculpa, 
vull dir, la “impro” vos dóna menjar?
La primera pregunta ens ofén. Som mol-
tes més coses a banda de quatre cares bo-
niques amb un cos d’escàndol. Respecte 
a la segona, de la ‘‘impro’’ es pot sopar. 
Abans de la jam. És en eixe moment quan 
decidim l’estructura de l’espectacle d’eixa 
nit i normalment és quan la majoria del 
grup coneix al convidat.
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BENIMACLET FILMA

Sergi Pitarch Garrido
Guionista i escriptor
1976. València
Veí de Benimaclet des de 2004

Fa uns anys vaig comprar per casualitat 
una bossa de dona de segona mà, en una 
subhasta informal,  per un euro. En aquell 
moment només volia augmentar el preu 
de la venda però, com que ningú va voler 
aquell producte, me’l vaig haver de que-
dar. Allò pareixia en principi una compra 
inútil més de les que massa vegades fem, 
però no. En arribar a casa, a Benimaclet,  
vaig descobrir que dins de la bossa hi ha-
via molts papers i, entre ells, dues cartes 

de suïcidi datades del 1946 en les que una 
persona, que firmava sense cognom ni 
adreça, anunciava la seua mort. Les cau-
ses: la desesperació després d’haver passat 
per la guerra, els camps de concentració i 
la mort de la seua família. S’acomiadava 
especialment d’una xica, Lolita, i dema-
nava als seus amics que comprengueren 
el seu últim acte. Les cartes, meravello-
sament redactades amb una prosa ex-
quisida, estaven en els seus sobres, amb 
les adreces dels destinataris, amb segell i 
sense enviar. 

Clar, allò plantejava molts misteris: Qui 
era l’autor? Per què va voler morir? Per què 
les cartes no havien estat enviades? Què 
havia passat amb aquest home? Qui era 
Lolita? Moltes preguntes i molt poques 
respostes. Tal vegada per la meua pròpia 
història familiar,  tal vegada per pura cu-
riositat, vaig decidir investigar i desvetllar 
la vertadera història que hi havia darrere 
eixes cartes. I com que sóc del gremi, ho 
gravaria tot. Així va ser el començament 
del gran viatge del documental El último 
abrazo, nominat als Goya 2015.

Des del principi sabia que era una història 
tan interessant d’investigar com difícil de 
finançar així que vaig decidir optar per 
la manera més ràpida, senzilla i hones-
ta d’aconseguir diners: contagiant de la 
meua energia als altres. En pocs dies vam 
formar un equip i vam començar a bus-
car finançament a través d’una coneguda 
plataforma de micromecenatge. I afortu-
nadament vam aconseguir els diners amb 

El último abrazo
Curtmetratge documental

El último abrazo
Nominat als premis Goya 2015
Productora: Ambra Projectes Culturals
Llengua: Castellà
Gènere: Curtmetratge documental
Duració: 29 min.
Format: HD
Any: 2014
País: Espanya

relativa facilitat. En aquell moment no 
sabíem on ens portaria la investigació. No 
sabíem si arribaríem enlloc, si descobri-
ríem la identitat de l’autor, si esbrinaríem 
encara que fóra un poc, les raons que el 
van portar a voler llevar-se la vida. Va ser 
una decisió arriscada gravar el que anà-
vem fent, sense saber on ens portaria el 
següent pas. I ens va portar molt lluny, 
més del que pensàvem. Des de Benima-
clet, des del Café EnBabia on transcorre la 
primera seqüència (gràcies, Pablo i Julia), 
fins a la fi del món. Literalment. Tot per a 
conéixer un poc més el nostre passat, que 
és conéixer i explicar-se el nostre present.

És difícil escriure aquesta història sense 
emocionar-se. Moltes vegades fem les 
coses de la vida només mirant el pròxim 
pas. Quan passa el temps, t´adones que el 
que vas fer en el passat, ha esdevingut una 
de les experiències més intenses de la teua 
vida. Ara, quan escric aquestes paraules: 
El último abrazo està nominat als premis 
Goya 2015, pense que és un reconeixe-
ment a un treball, pot ser imperfecte, pri-
merenc i artesanal, però sobretot honest.
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BENIMACLET CUINA

Sopa de quinoa i algues 
Lorena Gascón- Al-Paladar

Benvolgudes i benvolguts, Al-Paladar us 
convida a cuinar aquesta recepta d’hivern 
que combina tres elements fonamentals: 
calfa, perquè és una sopa; nodreix, per-
què és de quinoa, el “cereal mare” dels 
quítxues i depura per les algues, la cara-
bassa i el bròquil. Però per damunt de 
tot, ja sabeu, està de vici...

Sempre recomanem que els ingredients 
siguen de cultiu ecològic per aprofitar 
tots els seus sabors i nutrients i per sos-
tenir l’economia local, i en aquest cas és 
important que la quinoa siga de comerç 
just, per garantir les condicions de vida i 
treball dels camperols andins.

Mans a l’obra!

Pas 1 Posem a remulla les algues ja talla-
des fines.
Pas 2  Piquem totes les verdures com està 
indicat.
Pas 3 Calfem l’oli en una cassola, afegim 
les verdures per ordre de duresa, després 
les algues escorregudes, la salsa de tomata 
i les espècies.
Pas 4 Afegim l’aigua i deixem bullir 10 
minuts, afegim la quinoa i 10 minuts 

Dificultat  Fàcil
Temps 55 minuts
Nombre de comensals 8-10

- 1 cullerada de cúrcuma en pols 
- Sal al gust
- 3 litres d’aigua mineral o filtrada
- ½ tassa de quinoa llavada
- 1 tassa de carabassa a quadrets
- 2 cullerades de julivert i coriandre 
frescs, picats

Ingredients
- ½ tassa d’algues nori i wakame, 
trossejades i posades a remulla
- 1 ceba a quadrets
- 4 alls picats
- ½ bròquil a manollets
- 1 all porro tallat a rodanxes
- 3 cullerades d’oli d’oliva extra verge
- 2 cullerades de salsa de tomata 
casolana
- 1 cullerada de gingebre
- 1 cullerada de comí

més, i per últim la carabassa, altres 10 
minuts i rectifiquem de sal, en servir-la, 
decorem el plat amb les herbes picades.

Si t’agrada aquest tipus de cuina casolana, 
lenta i saludable, vine a Al-Paladar perquè 
d’açò en tenim cada dia i també cuina tra-
dicional valenciana, mediterrània, àrab, 
asiàtica... Què hem de fer si ens agrada 
tot el món?

Gaudeix d’aquest i molts altres plats a:
Al-Paladar
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dj 8:30-20h Dv+Ds 10-00h
Dg 10-17h
963389339
facebook.com/AlPaladar
al-paladar.com



22 23

BENIMACLET XICOTET

Es tracta d’imaginar un personatge 
inventat per vosaltres i dissenyar una 
casa per viure-hi. Aquest personatge 
tindrà dues característiques les quals 
condicionaran la seua manera de viure. 
La casa que creareu, la pensareu per a 
eixe personatge en funció d’eixes dues 
característiques.

Apeu de Carrer
C/ Músic Hipòlit Martínez, 11
Dv 17-18:30h Ds 11-12:30h
facebook.com/apeudecarrer

Sabies que...
Les tribus Korowai, de Papua 
Occidental, viuen sobre altíssims 
arbres de la selva tropical. La seua 
forma de viure està tan adaptada a 
aquest medi que construeixen les 
seues cases sobre arbres de fins a 35 
metres d’alçada, amb fusta d’altres 
arbres del voltant, amb la corfa dels 
arbres i amb fulles de palma.

Sabeu per què ho fan?
Per fugir de les inundacions i per a 
protegir-se d’altres perills de la selva, 
entre ells, dels insectes que piquen en 
el sòl del bosc. Com veieu, la selva 
els condiciona la manera de viure 
i d’habitar, però també els ofereix 
solucions.

No et perdes:
Exposició fotogràfica: Tierra caliente 
Fogones mejorados de adobe
Colectivo Zompopo
Del 13 al 27 de febrer
De dimarts a divendres de 17 a 19h 
Taller d’arquitectura per a xiquets i 
xiquetes: Construint amb fang
Colectivo Zompopo
Dissabte 14 de febrer d’11 a 12.30h 
Gratuït

Casa per a un 
personatge imaginari

Material
Tot aquell que pugueu trobar per casa, 
que siga per a reciclar o bé que pu-
gueu reinterpretar, i que ens inspire 
per a l’habitatge que voleu crear: rolls 
i caixes de cartró, papers de colors, 
plàstics, pals de gelat, trossos de tela, 
cordill, etc.

Eines principals 
Tisores, pegament o cola

Personatge ideat per Olivia. 7 anys

Pensar el personatge, dibuixar-
lo i anotar almenys dues carac- 
terístiques que el defineixen.

Retallar un tros de cartró que 
servirà de base per a la nostra    
casa.

Ara, inventeu el vostre personatge 
i a crear!

1

2

3
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TALLERSBENIMACLET COENT

 Dilluns
08:30-09:30  Meditación Asociación Samadhi -
09:15-10:15 Pilates A contar Mentiras 35€/mes
09:30-12:30 Indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00-11:00 Qigong Shen Yi -
10:00-21:30 Pilates con elementos (4 horarios) Centre Mompó 35€/mes
10:30-11:30 Pilates Asociación Samadhi -
11:00 Hatha Yoga / Info: 620221847 Fusionart 13€/mes
11:00-12:00 Taiji Shen Yi -
12:00 Laboratorio de Desarrollo Integral Fusionart 20€/mes
12:00-13:00 Defensa/condición Shen Yi -
12:00-14:00 Risoterapia Centre Mompó -
15:30-16:30 Pilates A contar Mentiras 35€/mes
15:30-16:30 Zumba Centre Mompó 35€/mes
16:30-17:30 Taiji Shen Yi -
16:30-20:00 Grupo de Evolución Personal Asociación Samadhi -
17:00-20:00 Indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00-21:00 Curso Impresoras 3D (16h) Escuela Meme 590€/2 per
17:15-18:45 Tai chi & Chi Kung Escuela Meme 40€/mes
17:30-19:00 Sanda Shen Yi -
18:20-19:20 Danza Infantil (9-12 años) A contar Mentiras 35€/mes
19:00-20:00 Condición Shen Yi -
19:00-20:20 Hatha Ioga Centre Mompó 39€/mes
19:00-20:30 Bailes Latinos / Info: 696810012 Fusionart 20€/mes
19:00-22:00 Poesía Básico Escuela Meme 10€/mes
20:00-21:00 Bagua/Xingyi Shen Yi -
20:00-21:30 Reajuste Vital Asociación Samadhi -
20:30-21:30 Pilates A contar Mentiras 35€/mes
21:00 Teatro I Fusionart 30€/mes

gastronomia
teatre/música

salut
infantil

dansa
artesania

llengües
literatura

Benimaclet i el vici
Los Hermanos Coent. 2015

Tallers - Febrer 2015
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TALLERS

 Dimarts
08:30-09:30  Meditación Asociación Samadhi -
09:30-10:45 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
09:30-21:30 Zumba Centre Mompó 35€/mes
10:00-12:30 Entrenament mental Centre Mompó 36€/mes
10:00-11:00 Qigong Shen Yi -
10:30-12:00 Danza Clásica A Contar Mentiras 35€/mes
11:00-12:00 Bagua/Xingyi Shen Yi -
11:00-12:30 Clases de Teatro El Club De Los Poetas 35€/mes
11:00-13:30 Creatividad escénica Escuela Meme 40€/mes
12:00 Taichi y Chikung / Info: 652010296 Fusionart 20€/mes
12:00-13:00 Defensa/condición Shen Yi -
12:00-13:20 Hatha Ioga Centre Mompó 39€/mes
12:00-13:30 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
15:30-16:30 Pilates Asociación Samadhi -
15:30-21:30 Pilates con elementos (3 horarios) Centre Mompó 35€/mes
17:00-20:30 Hilado y Rueca Escuela Meme 40€/mes
17:00-21:00 Grabado y estampación Escuela Meme 40€/mes
17:30-18:30 Històries per a artistes menuts (d.5 anys) Green Kids 25€/mes
18:00 Hatha Yoga / Info: 620221847 Fusionart 13€/mes
18:00-19:00 Tai-txi Centre Mompó 35€/mes
18:00-19:30 Clases de Teatro El Club De Los Poetas 35€/mes
18:00-20:30 Mindfulness Centre Mompó 130€/mes
19:00-20:00 Taiji Shen Yi -
19:00-20:15 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
19:00-20:30 Italiano / Info: 657787793 Fusionart 20€/mes
20:00-21:00 Taiji 2 Shen Yi -
20:30-21:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30-21:45 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
20:30-22:00 Capoeira contemporánea Escuela Meme 25€/mes
21:00 Teatro II Fusionart 30€/mes
21:30-22:45 Danza Contemporánea. Iniciación A Contar Mentiras 35€/mes

Dimecres
08:30-09:30 Meditación Activa Asociación Samadhi -
09:15-10:15 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
10:00-11:00 Qigong Shen Yi -
10:00-21:30 Pilates con elementos (5 horarios) Centre Mompó 35€/mes
10:30-11:30 Pilates Asociación Samadhi -
11:00 Hatha Yoga / Info: 620221847 Fusionart 13€/mes
11:00-12:00 Taiji Shen Yi -
12:00 Sevillanas y Flamenco/Info: 622125658 Fusionart 20€/mes
12:00-13:00 Defensa/condición Shen Yi -
15:00-16:30 Danza Contemporánea. Iniciación Asociación Samadhi -
15:30-16:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
15:30-16:30 Zumba Centre Mompó 35€/mes
16:30-17:30 Taiji Shen Yi -
16:50-18:50 Costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00-21:00 Curso Impresoras 3D (16h) Escuela Meme 590€/2pers
17:15-18:45 Tai chi & Chi Kung Escuela Meme 40€/mes
17:30-18:15 Ioga per a xiquets de 3 a 5 anys Centre Mompó 25€/mes
17:30-18:30 Ioga infantil Green Kids 20€/mes
17:30-18:30 Met. Desdoblamiento del Tiempo Asociación Samadhi -
17:30-19:00 Sanda Shen Yi -
18:20-19:20 Danza Infantil (9-12 años) A Contar Mentiras 35€/mes
18:30-20:30 Respiración, Yoga Nidra, Pranayamas Asociación Samadhi -
18:30-21:30 Telar artesanal Escuela Meme 40€/mes
19:00-20:00 Condición Shen Yi -
19:00-20:20 Hatha Ioga Centre Mompó 39€/mes
19:00-20:30 Yoga Escuela Meme 20€/mes
19:00-21:00 Costura a la carta Esperanzarecicla -
19:30-20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:00-21:00 Bagua/Xingyi Shen Yi -
20:20-21:30 Hatha Ioga Centre Mompó 25€/mes
20:30-21:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes

gastronomia
teatre/música

salut
infantil

dansa
artesania

llengües
literatura

>>
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TALLERSTALLERS

Divendres
08:30-09:30 Meditación Asociación Samadhi -
09:30-11:30 Costura a la carta Esperanzarecicla -
10:30-11:30 Met. Desdoblamiento del Tiempo Asociación Samadhi -
11:30-12:30 Música Creativa para adultos Asociación Samadhi -
11:40-13:40 Costura a la carta Esperanzarecicla -
16:30 Estimulació primerenca Green Kids -
16:30-17:30 Taiji Shen Yi -
17:00-18:15 Movimiento alquímico Centre Mompó -
17:30-19:00 Sanda Shen Yi -
18:00-20:00 Recuperació visual Centre Mompó -
18:30-20:00 Recuperació visual Centre Mompó -
18:30-21:00 Creatividad escénica Escuela Meme 40€/mes
19:00-20:00 Condición Shen Yi -
19:30-20:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:00-21:00 Cubba Centre Mompó -

Dissabtes
10:00-14:00 Grabado y estampación Escuela Meme 40€/mes
17:00 Técnicas cocina italiana Alessandre Plat Olegari -
18:30-19:30 Contacontes: Paula et conta (2-7anys) Green Kids 3€

 Dijous
08:30-09:30 Meditación Asociación Samadhi -
09:30-10:30 Zumba Centre Mompó 35€/mes
09:30-10:45 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
09:30-11:30 Costura a la carta Esperanzarecicla -
10:00-11:00 Qigong Shen Yi -
10:30-12:00 Danza Clásica A Contar Mentiras 35€/mes
11:00-12:00 Bagua/Xingyi Shen Yi -
11:00-12:30 Clases de Teatro El Club De Los Poetas 35€/mes
11:40-13:40 Costura a la carta Esperanzarecicla -
12:00 Taichi y Chikung / Info: 652010296 Fusionart 20€/mes
12:00-13:00 Defensa/condición Shen Yi -
12:00-13:20 Hatha Iòga Centre Mompó 39€/mes
12:00-13:30 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
15:30-16:30 Pilates Asociación Samadhi -
15:30-21:30 Pilates con elementos (3 horarios) Centre Mompó 35€/mes
16:00-18:00 Costura a la carta Esperanzarecicla -
17:30-18:30 Ioga per a xiquets de 3 a 5 anys Centre Mompó 25€/mes
18:00 Lindy Hop (Black Bottom) Fusionart 35€/mes
18:00 Taller cocina italiana Olegari -
18:00-19:00 Thai-txi Centre Mompó 35€/mes
18:00-19:30 Clases de Teatro El Club De Los Poetas 35€/mes
18:00-20:00 Esparto Escuela Meme 10€/mes
18:10-20:10 Costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00-20:00 Taiji Shen Yi -
19:00-20:15 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
19:00-20:20 Kundalini Ioga Centre Mompó 25€/mes

Dimecres
20:30-21:45 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
20:30-21:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30-21:45 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -

 Dijous cont.
19:30 Capoeira Angola / Info: 686732165 Fusionart 30€/mes
20:00-21:00 Taiji 2 Shen Yi -
20:30-21:30 Pilates A Contar Mentiras 35€/mes
20:30-21:45 Yoga Dinámico Asociación Samadhi -
20:30-22:00 Capoeira contemporánea Escuela Meme 25€/mes
21:30-22:45 Danza Contemporánea. Iniciación A Contar Mentiras 35€/mes

>>

gastronomia
teatre/música

salut
infantil

dansa
artesania

llengües
literatura

cont.
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A Contar Mentiras
Al-Paladar
La Alegre Conchita
Apeu de Carrer
La Búfala
Caixa Fosca
Café Cronopio
Centre Mompó
Centre Instructiu Musical (CIM)
Chico Ostra
El Club de los Poetas
EnBabia
Escuela Meme
Espai Idees Creatives
Esperanzarecicla
Fusionart
La Gramola
Green Kids
Itamora 
Kaf Café
El Lienzo de la Rana
Loca Bohemia
London
MCP Arquitectura
L’Olegari
La Ola Fresca
Asociación Samadhi
Teatre Lluerna
Teatro Círculo
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El Carabasser
La Carabasseta
Cotó
Gaia
Gioconda
Glop
Gruseco
Murta
La Tienda de Bofi 
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AGENDA (1-6 febrer) (1-6 febrer) AGENDA

Diumenge 1
10:00 Exposición. Ilustraciones de Alice Ventin  Itamora
11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca 10€

12:00 “Ànimanimal” cia. Rafa El Barreter Teatre Lluerna 5/7€
18:00 “Ànimanimal” cia. Rafa El Barreter Teatre Lluerna 5/7€
18:30 The Funky Frankles. Presenta "Deal with this" CIM
20:00 Jornada de Malabares Fusionart
20:30 "Pussykoan" cía. La Subterránea Teatro Círculo -

Dilluns 2
09-14
18-21

Mi maqueta x mi casa (hasta el 27 de febrero) MCP 
Arquitectura

10:00 Ioga Ocular, recupera la teva visió de forma natural Centre Mompó 90€
19:00 Día de la cerveza con Paquito experto cervecero London -
20:00 Trivial Tulsa Café
21:00 Los lunes al sol naciente: cena japonesa Chico Ostra 12€
21:30 Club de cine. Ciutat Morta Kaf Café

Dimarts 3
10:00 Aprende a forrar zapatos de niña (6h) Esperanzarecicla 43€
11:00 Com millorar la teua agilitat mental Centre Mompó 9€
19:00 Cocktail Day, ven a preparar cocktails! London 5€
21:00 Micro abierto. Poesía y cantar Kaf Café
21:00 OpenJam Session! Todos los estilos Café Cronopio

Dimecres 4
10:00 Aprende a forrar zapatos de niña (6h) Esperanzarecicla 43€
12:00 Aprén a muntar un llenç sobre bastidor El L. de la Rana
17:30 Micromiércoles! Cuentacuentos familiar Café Cronopio 2€
18:00 Aprén a muntar un llenç sobre bastidor El L. de la Rana

20:00 Ciclo de cortos de animación Kaf Café
20:30 Intercambio de idiomas London
21:00 Laboratorio Musical Café Cronopio
21:00 Degustación comida mexicana Tulsa Café 3€
21:30 Cinema en valencià: La Vènus a la fourrure CIM
21:30 Juro que en 15 min morirás + ¿Quién mató a Tarco? Fusionart 3€
23:00 Ginclub London -
23:00 London Comedy: Micro abierto para humoristas London -

Dijous 5
18:00 Taller de "Cocina del mundo" Olegari -
19:30 Aperitivo vegano Gioconda café -
20:00 Speak English! La Ola Fresca 5€
20:30 De tapas por América: De Canadá a Argentina Chico Ostra 1€
20:30 Teatro visto por el cine: Oleanna Teatro Círculo -
21:00 Macrojueves: Cena MacroBIÓticas Café Cronopio 7€
21:30 Nic Garrapatero. Invitado Nacho Pereda Kaf Café
21:30 Reina Roja (Ex-Saudade) Flamenco y copla Café Cronopio
22:00 Mateo Rived. Tributo a Chico Buarque enBabia
22:30 Jam de impovisación. Teatro de humor La Gramola
22:30 Circuito Café-Teatro con Duo Atropello Tulsa Café 6/3€
23:00 2 Animales London -

Divendres 6
16:30 Estimulació primerenca Green Kids -
17:30 Inspirarte: Taller de arte familiar E. Idees Creatives 2€
19:00 Tube Chats Loca Bohemia
19:00 Sonidos 60's Tulsa Café
19:30 Presentació: Pobles Abandonats de la P. Ibèrica CIM

Agenda diària - Febrer 2015
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AGENDA (6-11 febrer) (6-11 febrer) AGENDA

20:00 Inaug. En lo invisible. Iris Serrano González La Gramola
20:00 ‘‘Eixa dona és ton pare’’ cia. Tres i no res Teatre Teatre Lluerna 7€
20:30 ‘‘Pussykoan’’ cía. La Subterránea Teatro Círculo -
21:00 Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial Al-Paladar 8/15€
21:30 Concierto Riña de Acordes. Música y humor Loca Bohemia
21:30 Mr. Perfumme Kaf Café
21:30 Noche de Jazz! Pau Viguer Trio Café Cronopio 3€
21:30 M&H (Versiones de ayer y de hoy) Fusionart

Dissabte 7
10:00 Reconocer, integrar y asumir el sistema de 

referencias. Lógica global convergente. Perspectiva 
universal del desdoblamiento del tiempo

As. Samadhi 90€

10:00 Mis días contados. Exposició de Gustavo Solana Al-Paladar
16:30 Autoconocimiento corporal y suelo pélvico La A. Conchita -
17:00 Técnicas de cocina italiana con Alessandre Plat Olegari -
18:00  ‘‘Jurat Popular’’ cia. Farfullit Teatre Teatre Lluerna 5/7€
18:30 Contacontes: Paula et conta (2 a 7 anys) Green Kids 3€
19:30 Recital de relatos y poesía por el colectivo Valencia Kaf Café -
20:00 #Aperitiver, acústico de Harpeta Duet Band Tulsa Café 4€
20:30 ‘‘Pussykoan’’ cía. La Subterránea Teatro Círculo -
21:00 Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial Al-Paladar 8/15€
21:30 A-Coplados. Fusión flamenca-soul Loca Bohemia
21:30 Xelístiques. 2 chelos y voz Kaf Café
21:30 Jazzy Woman: Lupe Azcano Vocal Jazz Dúo Café Cronopio
21:30 Afiwi Dub (Reggae, Hip Hop, Electrónica) Fusionart
23:30 DJ (Reggae, DUB) Fusionart

Diumenge 8
10:00 Limpieza de chakras As. Samadhi 5€
10:30 Danza del vientre As. Samadhi 5€
11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca 10€

12:00 Jurat Popular. Cía. Farfullit Teatre Teatre Lluerna 5/7€
12:00 Concierto + Paellas Olegari -
19:00 Peña de Ernesto Urra Loca Bohemia
19:00 Inauguración expo Sergio Bleda "Obra Erótica" Café Cronopio
20:00 Exposición Los Hermanos Coent. Retrospectiva enBabia
20:00 Jornada de Malabares Fusionart
20:30 Pussykoan. Cía. La Subterránea Teatro Círculo -

Dilluns 9
10:00 Sessió esp. de pilates amb elements, zona lumbar Centre Mompó
11:00 Curs de pintura a l'oli (curs de 4 dies, fins 14) El L. de la Rana 60€
19:00 Día de la cerveza con Paquito experto cervecero London -
19:00 Curs de pintura a l’oli (curs de 4 dies, fins 14) El L. de la Rana 60€
20:00 Trivial Tulsa Café
21:30 Club de cine: La sal de este mar Kaf Café

Dimarts 10
9:30 Zumba, sesión especial de música latina Centre Mompó
9:30 Patrones base I: La falda Esperanzarecicla 50€
18:00 Taichí. Buscar la quietud en el movimiento Centre Mompó
18:00 Tardes con la abuelita. Barra libre de merienda Chico Ostra 2,50€/h
19:00 Cocktail Day. Ven a preparar cocktails! London 5€
19:30 Taller de automaquillage por Erika Bravo Itamora
21:00 OpenJam Session! Todos los estilos Café Cronopio
21:00 Micro abierto. Poesía y música Kaf Café

Dimecres 11
17:30 Micromiércoles! Cuentacuentos familiar Café Cronopio 2€
17:30 Cuentacuentos y yoga (3 a 6 años) Centre Mompó
20:00 Ciclo de cortos de animación Kaf Café
20:30 Intercambio de idiomas London
21:00 Laboratorio musical Café Cronopio

exposició
gastronomia
música
teatre/humor

salut
infantil
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrades
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
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AGENDA (11-14 febrer)  (11-14 febrer) AGENDA

exposició
gastronomia
música
teatre/humor

salut
infantil
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrades
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

21:00 Degustación comida japonesa (8 piezas de sushi) Tulsa Café 3€
21:30 Dixie Jumble Kaf Café
21:30 Tr3s En Barca. Humor. Teatre en valencià Fusionart
22:30 Fantasma de Hollywood La Gramola
23:00 Ginclub London -

Dijous 12
12:00 Yoga Hatha con música en directo Centre Mompó
18:00 Taller de cocina del mundo Olegari -
19:30 Assemblea oberta al barri. Al·legacions a favor de 

l’horta, contra el nou PGOU
As. de Vecinos

20:00 Speak English! La Ola Fresca 5€

20:30 Inauguración "Diáspora tropical" Ele Palmonte Chico Ostra
21:00 Macrojueves: Cenas MacroBIÓticas Café Cronopio 7€
21:30 Simón de Juan y Faelo. Flamenco Kaf Café
21:30 Los del Johnny. Brutal Swing & Blues! Café Cronopio
22:00 Jonathan Pocoví enBabia
22:30 Jam de impovisación. Teatro de humor La Gramola
22:30 Circuito Café-Teatro con Nuel Galán Tulsa Café 6/3€
23:00 Concierto. Le Tupee London -

Divendres 13
16:30 Estimulació primerenca Green Kids -
17:00 Movimiento alquímico: Fusión de movimiento 

consciente con sonido de cuencos tibetanos
Centre Mompó 20€

17:00 Exp. Tierra Caliente+ Charla col. Zompopo Apeu de Carrer
17:00 Aprende a usar la máquina de coser I Esperanzarecicla 23€
19:00 Tube Chats Loca Bohemia
19:00 Sonidos 60's Tulsa Café
19:30 Tuppersex para parejas. Cultivando el erotismo La A. Conchita 5€
20:00 ‘‘Canciones a todo riesgo’’ Cia. Duo Bonito Teatre Lluerna 7€
20:00 29ª Feria de Diseño Independiente Fusionart

20:30 Berlín. Espectacle de Félix Faraut Teatro Círculo -
21:00 Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial Al-Paladar 8/15€
21:30 Luis Carrillo. Canción de autor Kaf Café
21:30 Alejandro Rivera. Música de autor Café Cronopio
21:30 Natali Mcpears. Soul y R&B Fusionart
21:30 Eternos Rivales. Rock & Roll valenciano Loca Bohemia
23:00 Sorteo: más de 20 artesanías en 1 solo premio Fusionart 1€

Dissabte 14
10:30 Día del Señor Brownie! La Ola Fresca -
11:00 Taller infantil d'arquitectura: Consruint amb fang Apeu de Carrer
11:30 Jumping Clay: modelem argila. Nemo (4 a 8 anys) Green Kids 4€
17:00 Recital poético para enamorados. David Tortosa La Ola Fresca
17:00 Taller de masaje especial San Valentín   Centre Mompó 45€/par
17:00 Taller infantil: Arquitectura sota terra Apeu de Carrer 10/8€
17:00 Técnicas de cocina italiana con Alessandre Plat Olegari -
18:00 ‘‘El Fantasma del temps’’ cia. Larvàrium Teatre Lluerna 5/7€
18:00 Taller. Lecturas dramatizadas / Sefa (676361133) Fusionart 6€
18:30 Contacontes: Paula et conta (de 2 a 7 anys) Green Kids 3€
19:00 Concierto Meditación Cuencos Tibetanos As. Samadhi 10/8€
20:00 #Aperitiver, acústico de The Grannies Band Tulsa Café 4€
20:30 Berlín. Espectacle de Félix Faraut Teatro Círculo -
20:30 Sushi y quinto 2,50€. Sólo sushi 1,50€ Chico Ostra -
21:00 Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial Al-Paladar 8/15€
21:00 Jamaican Night. Rubens Monasterio Fusionart
21:30 Actuación por confirmar: consultar facebook Kaf Café
21:30 Concierto homenaje a Silvio Rodriguez Loca Bohemia
21:30 Noche Flamenca con Rafael Vargas Trío Café Cronopio
23:30 DJ: Jahsanti Selektor (Dub/ Reggae/ Dancehall) Fusionart
23:30 Gintonízate de una manera difetente Gioconda café -
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AGENDA (15-20 febrer)  (15-20 febrer) AGENDA

exposició
gastronomia
música
teatre/humor

salut
infantil
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrades
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Diumenge 15
9:15 Taller de acroyoga As. Samadhi 15€
11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 ‘‘El Fantasma del temps’’ cia. Larvàrium Teatre Lluerna 5/7€
14:00 Paellas Olegari -
17:00 Risa Con-Ciencia. Taller Risoterapia Fusionart 10€
18:00 ‘‘El Fantasma del Temps’’ cia. Larvàrium Teatre Lluerna 5/7€
19:00 Peña de Ernesto Urra Loca Bohemia
20:00 Jornada de malabares Fusionart
20:30 Berlín. Espectacle de Félix Faraut Teatro Círculo -

Dilluns 16
15:30 Sesión abierta de pilates, zona cervical Centre Mompó
19:00 Día de la cerveza con Paquito experto cervecero London -
20:00 Trivial Tulsa Café
21:30 Club de cine: Grandma, haciendo memoria Kaf Café

Dimarts 17
9:30 Patrones base I: La falda Esperanzarecicla 50€
10:30 Día de los Creppes La Ola Fresca -
18:00 La magia del tai-chi. Usar la energía y no la fuerza Centre Mompó
18:00 Tardes con la abuelita: Barra libre merienda Chico Ostra 2,50€/h
19:00 Cocktail Day, ven a preparar cocktails! London 5€
19:30 Comencem nou grup de pilates amb elements Centre Mompó
21:00 Micro abierto. Poesía o cantar Kaf Café
21:00 OpenJam Session! Todos los estilos Café Cronopio

Dimecres 18
17:30 Micromiércoles. Cuentacuentos Café Cronopio 2€
20:00 Ciclo de Cortos de animación   Kaf Café
20:20 Com aconseguir atenció plena des de Hatha Ioga Centre Mompó
20:30 Intercambio de idiomas London

21:00 Laboratorio Musical Café Cronopio
21:00 Charly Efe. Recital poético Kaf Café
21:00 Degustación comida japonesa (8 piezas de sushi) Tulsa Café 3€
21:30 Arlot acústico: reggae, rock, blues... Fusionart
23:00 Ginclub London -

Dijous 19
17:30 Cuentacuentos + yoga (7 a12 años) Centre Mompó
18:00 Taller "Cocina del mundo" Olegari -
19:30 Aperitivo vegano Gioconda café -
20:00 Circuit intercities presenta Senior y Leonmanso Kaf Café 4€ 
20:00 Speak English! Chinese New Year horoscopes La Ola Fresca 5€
20:30 Zumba, sesión especial de música dance Centre Mompó
21:00 Los subasteros. Subasta objetos vintage Chico Ostra
21:00 Macrojueves: Cena MacroBIÓticas Café Cronopio 7€
21:30 Tunder Road. Tributo a Bruce Springsteen Café Cronopio
22:00 Mendoza & Puerto & Garzinsky. Canción Latina enBabia
22:30 Circuito Café-Teatro con Piter Pardo Tulsa Café 6/3€
22:30 Jam de impovisación. Teatro de humor La Gramola
23:00 Concierto Migue Aguilella Trio London -

Divendres 20
16:30 Estimulació primerenca Green Kids -
17:00 Aprende a usar la máquina de coser II Esperanzarecicla 23€
17:30 Cuentacuentos E. Idees Creatives 2€
19:00 Sonidos 60's Tulsa Café
19:00 Tube Chats Loca Bohemia
20:00 Tast de vins. Bodega La Encina Teatre Lluerna 7€
20:00 Presentación: T. Intensivo. Amores cotidianos La A. Conchita
20:30 Berlín. Espectacle de Félix Faraut Teatro Círculo -
20:30 Noche de swing: Clase de iniciación Fusionart 4€



40 41

AGENDA (20-26 febrer)  (20-26 febrer) AGENDA

exposició
gastronomia
música
teatre/humor

salut
infantil
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrades
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

21:00 Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial Al-Paladar 8/15€
21:30 Washboard Band. Swing Fusionart 4€
21:30 Malvaloca! Flamenco Fashion Café Cronopio
21:30 Reina Roja. Flamenco Kaf Café
23:30 Dj y Proyecciones. Swing para bailar Fusionart 4€

Dissabte 21
10:00 Iniciació de Reiki, nivell II (continua diumenge) Centre Mompó 125€
11:30 Estimulació musical (de 3 a 7 anys) Green Kids 3€
16:30 Autoconocimiento corporal y suelo pélvico La A. Conchita -
17:00 Monográfico Método Afroyin. Info: 696934088 Fusionart 30€
17:00 Técnicas de cocina italiana con Alessandre Plat Olegari -
18:00 “El Fantasma del temps” Cia. Larvàrium Teatre Lluerna 5/7€
18:00 Concert de l'Orquestra de Pols i Pua  CIM
18:30 Contacontes: Paula et conta (de 2 a 7 anys) Green Kids 3€
19:30 Festival d' H ivern del Cor del CIM Benimaclet

 i la Coral de Patraix.
CIM

20:00 #Aperitiver, acústico de Second Coming Tulsa Café 4€ 
20:30 "Berlín" un espectacle de Félix Faraut Teatro Círculo -
20:30 2º Aniversario. Nestor Rausell & Los Impostores Loca Bohemia
21:00 Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial Al-Paladar 8/15€
21:30 Carlos Gonçalvez y Juan Alegre. Duo de guitarras. Kaf Café
21:30 Esther Zecco, música de autora Café Cronopio
21:30 N. Africana: La luna de África"+Cena+Mercadillo Fusionart
23:30 Dj (Afro Reggae para bailar) Fusionart

Diumenge 22
10:00 Continuación de reiki II (2º parte) Centre Mompó 125€
11:00 Let's Brunch! La Ola Fresca 10€
12:00 ‘‘El Fantasma del temps’’ Cia. Larvàrium Teatre Lluerna 5/7€
13:00 Brunch. Barra libre Chico Ostra 5,50€
14:00 Paellas Olegari -

18:00 “El Fantasma del temps” Cia. Larvàrium Teatre Lluerna 5/7€
19:00 Peña de Ernesto Urra. Loca Bohemia
20:30 "Berlín" un espectacle de Félix Faraut Teatro Círculo -

Dilluns 23
19:00 Día de la cerveza con Paquito experto cervecero London -
20:00 Trivial Tulsa Café

Dimarts 24
9:30 Patrones base I: La falda Esperanzarecicla 50€
11:00 Decoració per al temps lliure El L. de la Rana 15€
17:00 Charla: Los Beneficios del Masaje Infantil: El Apego    Centre Mompó
18:00 Decoració per al temps lliure El L. de la Rana 15€
18:00 Tardes con la abuelita: Barra libre merienda Chico Ostra 2,50€/h
19:00 Cocktail Day ¡ven a preparar cocktails! London 5€
21:00 Micro abierto Kaf Café
21:00 OpenJam Session! Todos los estilos Café Cronopio

Dimecres 25
17:30 Micromiércoles! Cuentacuentos familiar Café Cronopio 2€
20:00 Ciclo de cortos de animación Kaf Café
20:30 Intercambio de idiomas London
21:00 Laboratorio musical Café Cronopio
21:00 Degustación comida japonesa (8 piezas de sushi) Tulsa Café 3€
21:30 Kancaneo Teatro. Dúo improvisación teatral Fusionart
22:30 Yo tu defecto. Indie rock alternativo La Gramola
23:00 Ginclub London -
23:00 London Comedy: Antonio "La Anticomedia" London -

Dijous 26
11:00 Decoració per al temps lliure El L. de la Rana 15€
18:00 Decoració per al temps lliure El L. de la Rana 15€
18:00 Taller de "Cocina del mundo" Olegari -
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AGENDA (26-28 febrer)  (26-28 febrer) AGENDA

exposició
gastronomia
música
teatre/humor

salut
infantil
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrades
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumisió inclosa

19:00 Memoria: Cómo conseguirla y mantenerla Centre Mompó 9€
20:00 Speak English! La Ola Fresca 5€
20:30 Michelada y Botana Chico Ostra 2,50€
21:30 El globo de Elio Kaf Café
21:30 J.L Lloris. Música de autor Café Cronopio
22:00 Mireia Vilar Trío. Jazz y bossa a tres bandas enBabia
22:30 Circuito Café Teatro con Juanjo de la Iglesia Tulsa Café 6/3€
22:30 Jam de impovisación. Teatro de humor La Gramola
23:00 Bluestafaris London -

Divendres 27
16:30 Estimulació primerenca Green Kids -
19:00 Sonidos 60's Tulsa Café
19:00 Tube Chats Loca Bohemia
19:30 Tuppersex. Sexo Anal La A. Conchita 5€
20:00 ‘‘La Mortis’’ cia. Txetxe Folch Teatre Lluerna 7€
20:00 Inauguració pintura de Dis Turbed-TattoArt El L. de la Rana
20:30 ‘‘Un hombre, otro hombre’’ cía. Burros Voladores Teatro Círculo -
21:00 Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial Al-Paladar 8/15€
21:30 A-Coplados! Flamenquito & Rumba Café Cronopio
21:30 Encandele. Flamenco. Kaf Café
21:30 N. Buenrollera: El Globo de Elio+Paella Vegana Fusionart
23:30 Proyecciones & DJ: RRR (Rock, Rumba, Reggae) Fusionart

Dissabte 28
10:00 Taller de Shiatsu Centre Mompó 29€
10:00 Taller fotográfico de Cianotipia Escuela Meme 20€
10:00 Taller Invierno As. Samadhi 15/20€
11:00 Taller infantil d'arquitectura: Ciutat laberíntica Apeu de Carrer 10/8€
17:00 Cook, bake, learn English: Cake Bake (reservar) La Ola Fresca 12€
17:00 Taller infantil d'arquitectura: Ciutat laberíntica Apeu de Carrer 10/8€

17:00 Técnicas de cocina italiana con Alessandre Plat Olegari -
18:30 Contacontes: Paula et conta (de 2 a 7 anys) Green Kids      3€
20:00 #Aperitiver, acústico de Nanga Parbat Tulsa Café 4€ 
20:30 Un hombre, otro hombre. Cía. Burros Voladores Teatro Círculo -
20:30 Carnavales con Solana La Gramola
21:00 Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial Al-Paladar 8/15€
21:00 Gloria Aleza y Toni Cotoli + cena Fusionart
21:30 Mágico Blues con Danny Boy & Raoul T-Bonski Café Cronopio
21:30 Slam. Concurso de poesía. Invitado Cysco Muñoz. Kaf Café
23:30 DJ&BJ (Música pedorra de ayer y de hoy) Fusionart
23:30 Gintonízate de una manera difetente Gioconda café -

Troba més informació i segueix les actualitzacions
 de la nostra pàgina web i xarxes socials!

vols entrar?

benimacletentra.org 
benimaclet.entra
benimacletentra
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LLOCS LLOCS

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 
685463757
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+Dj 8:30-20 Dv+Ds 10-22 Dg 10-17
963389339
facebook.com/AlPaladar
al-paladar.com

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Al-Paladar
Taverna i take away

En una època on la construcció es troba 
en baixes hores, apareix una forma dife-
rent de fer arquitectura. Apeu de Carrer 
és un col·lectiu d’arquitectes que aposta 
per fer arribar a la gent una nova manera 
de pensar l’espai i la ciutat. Volen que els 
més xiquets juguen i es diverteixen amb 
la ciutat, amb dissenyar i dibuixar cases 
fantàstiques, laberints imaginaris, ciutats 
en els núvols o en la mateixa selva. Unes 
arquitectes diferents, molt a prop nostre, 
a peu de carrer.

C/ Músic Hipòlit Martínez, 11
Dv 17-18:30h Ds 11-12:30h
963724580
facebook.com/apeudecarrer
apeuarquitectes.wix.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 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 
655641515
facebook.com/la.a.conchita
laalegreconchita.com

Apeu de Carrer
Estudi i taller d´arquitectura

La Alegre Conchita
Projecte educatiu i sexològic
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LLOCS LLOCS

Caixa Fosca
Estudi creatiu

Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no pregun-
tar-se: Què és aquest lloc? es diu Caixa 
Fosca? Però, si està ple de llum! A l’altra 
banda del vidre trobem dues persones tre-
ballant 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 
646258992
facebook.com/caixafosca
caixafosca.com

La Búfala
Restaurant napolità

La Búfala 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
960064709
facebook.com/labufalabenimaclet

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 10h-14h, 15h-20h Ds 10h-14h
961132051
facebook.com/centremompo
centremompo.es

Café Cronopio
Café-llibreria

Què és cronopio? És una paraula inventa-
da per l’escriptor 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
960641717
facebook.com/CafeCronopio 
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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 aconse-
guit 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 se-
guint les seues prestatgeries. Prenem una 
copa de vi assentats, comptant i escoltant 
les nostres pròpies històries.

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/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960719944
facebook.com/chicoostra
chicoostra.com

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
963691703
facebook.com/cimbenimaclet
cimbenimaclet.com

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 papers en 
aquesta obra: professor, actor, director, re-
lacions públiques, psicòleg... Regent d’un 
lloc per a la investigació en les arts escèni-
ques. Una escola de teatre, teatre infantil 
i dansa. 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 
625995009
facebook.com/El-Club-de-Los-Poetas
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enBabia
Café i pauses

Fred, pluja i presses. Tanmateix, el meu 
rellotge es va aturar. Willy Crook em va 
tranquil·litzar. Vaig recordar el sabor del 
formatge payoyo i vaig escoltar un acús-
tic molt tranquil. Vaig gaudir de la bona 
companyia d’un amic. En la taula havia 
aparegut una llum sense adonar-me. Vaig 
mirar un rellotge tancat en una gàbia. 
Marcava les dotze i estava parat. Temps 
contingut, quiet, detingut. Hora d’inicis, 
de finals, de canvis i jo estava perduda-
ment, en Babia.

C/ Rafael Tramoyeres, 6
Dm-Dg: 19-1:30h 
617360060
facebook.com/gentenbabia

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 Sant Martí, 17
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook.com/escuelameme.benimaclet
escuelameme.com

Espai Idees Creatives
Activitats infantils

Eva ho tenia clar. Per començar ella volia 
tindre el seu propi negoci i per altra banda 
estimava molt als xiquets i tot el seu món 
infantil. Des de fa 18 anys, porta organit-
zant i treballant perquè totes les persones, 
siguen adultes o xiquetes, juguen, apren-
guen i s’ho passen bé. Un lloc on tot té 
cabuda: aniversaris, contacontes, tallers 
creatius, activitats compartides... Tot pen-
sat per a tota la família. Un lloc on la crea-
tivitat i les idees es porten al límit. Un lloc 
perfecte per a ser xiquet o tornar a ser-ho.

C/ Músic Magenti, 3
Dl-Dv 17-20h
963933667
facebook.com/espai-idees-creatives
espai.biz

Esperanzarecicla
Costura i artesania

Esperanza va veure la necessitat de rein-
ventar-se, de reciclar-se a si mateixa.Des-
prés de treballar per a altres empreses tèx-
tils va donar 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
963615598
facebook.com/pages/Tiempo-de-Cos-
tura-Esperanzarecicla



52 53

LLOCS LLOCS

Fusionart
Associació cultural

Emanuel va emprendre un viatge per tota
Europa. No coneixia València. Però quan 
va arribar es va enamorar de les seues 
activitats, de la platja, de les seues cases 
ocupades, iniciatives autogestionades i so-
bretot 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
961939515
facebook.com/fusionartespacio

La Gramola
Café-bar

Passem front un cantó del barri de Beni-
maclet. Ens aguaitem tímidament a una 
finestra. Veiem gent somrient, parlant, 
jugant... I sobre les taules troebem 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
660829084
facebook.com/lagramola

Green Kids
Llibreria i jogueteria infantil

Domingo i Cristina van veure com les 
seues vides canviaren de sobte amb l’arri-
bada al món de la seua filla Aitana. Va ser 
el moment de crear un lloc únic per als 
pares i mares i per als xiquets i xiquetes.
Un espai especialitzat en el joguet didàc-
tic per edats amb tres objectius: el diver-
timent, l’aprenentatge i l’evolució. Un 
espai en blanc que a poc a poc s’ha omplit 
dels colors dels llibres il·lustrats, dels jo-
guets compromesos amb el medi ambient 
i sobretot s’ha omplit per la felicitat.

C/ Masquefa, 40
Dl-Ds 10-14h 16:30-20h
963891899
facebook.com/greenkidsvalencia
greenkids.es

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’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 sa casa.

Avd. Primat Reig, 109
Dl 14-22h Dm+Dj 9-18h Dx 14-22h 
Dv+Ds 9-21h
961145007
facebook.com/itamora.peluqueras



54 55

LLOCS

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
961131706
facebook.com/kafcafebenimaclet

El Lienzo de la Rana
Tenda de belles arts

Poques tendes de belles arts tenen el ma-
teix compromís que aquesta té amb els 
artistes, estudiants i aficionats a l’art. 
Un lloc on no tan sols trobaràs molts co-
lors, pinzells, marcs, cartolines, una am-
pla varietat de papers i suports en diverses 
grandàries. Si no que també trobaràs un 
tracte amable i proper. Trobaràs a Fran-
cisco, fuster de professió, qui et farà el 
bastidor a mesura que necessites.
I al fons, trobaràs ‘la Charca’, un espai 
d’exposicions obert a tothom.   

C/ Arquitecte Arnau, 39
Dl-Dv 10-14h 16:30-20:30h 
Ds 11-14h 17-19:30h
962050660
facebook.com/El-lienzo-de-la-rana-II

Loca Bohemia
Café-bar

La història d’aquest lloc comença en  l´a-
llunyada Argentina. D’allí són Eliana, 
una verdadera enamorada de la música, 
toca la guitarra des que té 7 anys, i Ro-
mina, que el que vol és que el seu lloc siga 
com el seu saló. 
Entre les dos han aconseguit el lloc per-
fecte per la gent boja per la música en di-
recte. On els músics i el públic es troben 
com a casa. On la improvisació sempre té 
cabuda. On una cançó de Jimi Hendryx 
sempre és benvinguda.  

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
963266613
facebook.com/locabohemiacafebar
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London
Café i cerveses

Quan una persona entra en el London en-
tra en un lloc on fer còctels és una qüestió 
molt seriosa. Sergio, sempre darrere de la 
barra, és capaç de mirar als teus ulls i pre-
parar la beguda perfecta per a tu. Darrere 
d´ell 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 sensa-
cions.

C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687079434
facebook.com/cafelondonbenimaclet

MCP Arquitectura
Estudi d´arquitectura

Fa 4 anys, una tragèdia marca l’inici d’un 
nou projecte per a Manuel Cerdà, Maria, 
la seua veïna falta. És aleshores quan ad-
quireix la seua casa i aquesta comença a 
transformar-se en Multicultural Project, 
MCP Arquitectura. Aquest no és tan 
sols un estudi d’un arquitecte, ja que ex-
posicions d’art, fotografia, arquitectura 
i conferencies conviuen amb les seues 
maquetes i dibuixos. Han canviat moltes 
coses però aquesta continua sent la casa de 
Maria. Una casa oberta a tothom. 

C/ Rambla, 16
Dl-Dv 9-14h 17-21h
963911339
mcparquitectura.com

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 10-22 Ds 10:30-16:3018-20 
Dg 11-20h 610026305
facebook.com/laolafresca
laolafresca.com

L’Olegari
Pizzeria

Quan un entra en l’Olegari, no està en-
trant en una pizzeria, està entrant en un 
gran saló d’una casa mediterrània. Un 
lloc on la informalitat és sinònim de co-
moditat. En aquest gran saló les pizzes no 
paren d’eixir, tot està pensat i al mateix 
temps tot està en mans de l’atzar. Quines 
pizzes ens portaran aquesta vegada? Hi ha 
més de 25 tipus! Totes elles fetes amb la 
mateixa dedicació, respectant la recepta 
original a base de llevat mare, farines ita-
lianes i productes frescos i de temporada.   

C/ Músic Hipòlit Martínez, 8 
Dl-Dg 16-1:30h
653222681
facebook.com/olegari.benimaclet
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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)
669498520 - 615153328
facebook.com/asociacionsamadisaludintegral

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. Cen-
trat 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, Gar-
cía Márquez, Benedetti, Pasolini... moltes 
d’elles adaptades i versionades. 

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
963922033
facebook.com/teatro.circulo
teatrocirculo.com

Teatre 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 verdadera declaració d’humilitat. 
I malgrat tot, en aquest teatre ocorren ver-
daders 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 12h, 18h
9638999389
facebook.com/pages/Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com

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 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.

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679932627
facebook.com/tulsacafeperfil
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