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Hola!
Tens entre les teues mans el cinqué número de Benimaclet Entra, la teua guia
del barri.
En aquesta revista podreu trobar articles,
entrevistes, art, històries, iniciatives socials i notícies relacionades amb Benimaclet i també una 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 treballen cada dia per a fer aquest barri un lloc
més bonic, complet i interessant.
Benimaclet: Tots els colors, totes les
cultures.
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Benimaclet és un barri on gaudir de
l’oci també és respectar el descans dels
veïns, les veïnes i l’espai públic.
Descans i oci poden conviure.
Gràcies a tots!
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4 ARTISTA DEL MES
SALMO 151
Aleluya

Alégrese el mundo porque tras mil años
y danzar por innumerables lugares,
nació donde el sol se pone al contrario.
Su llegada fue el encuentro de los
opuestos. Y así fueron fijados su cielo
y su tierra y toda su ornamentación.
No quiso reconocer un solo camino
sino todos aquellos que aguantaran sus
pies descalzos. No quiso tener sólo un
lenguaje sino que mil lenguas salieran de
su boca.

Santa Fiera

Portada número de maig
Colectiu artístic format per
Pat Lemos i Julia Valencia
facebook / SANTA-FIERA
Aquest mes pots tobar-les en...
Escenografia de SÍNDRHOMO
Una producció de la Teta Calva
7-17 de maig
Cabanyal Íntim
Cabanyal
Presentació de Sentido Obligatorio
Últim fanzine de Santa Fiera
Dijous 28 de maig - 19:30
Llibreria Bartleby
C/ Cadis, 50

Y cambió el traje de su piel innumerables
veces. Y el cordero renació.
Regocíjense por su gloria, y canten
aún sobre sus camas porque todo lo
que quiere, lo hace, en los mares y en
los abismos. Hace subir las nubes de
los extremos de la tierra y saca de sus
depósitos los vientos.
Eterno es su nombre.
Porque se negó a beber agua estancada y
en la transformación halló la paz en sus
muros y el descanso en sus palacios.
Todo lo que respira alabe su alma,
bendita y gloriosa para siempre.
Amén y Amén.

HUMANS DE BENIMACLET 5

Nuria, 40 anys
La cartera més dicharachera de Benimaclet
‘Qui no corre, vola’

6 BENIMACLET CONTA
ampla casa de camp, dalt tenia habitacions i baix, la cuina i el saló. Allí van
viure amb els seus huit fills, dedicant els
seus camps a l’agricultura. Tenien porcs i
altres animals, així obtenien abonament
i també podien alimentar-se.

Alqueria del Saco
Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com
Per a poder reconstruir la història de
l’Alqueria del Saco hem pogut parlar
amb María Belenguer, l’última habitant
d’aquest lloc.
Aquesta alqueria estava situada en el descampat que hi ha entre els carrers de Sant
Columbà, Poeta Ricard Santmartí, Masquefa i Avinguda de Valladolid.
Els iaios del marit de María, Isidro Senent i María Penya, eren arrendataris de
l’alqueria i de la seua horta que arribava
fins a l’actual carrer d’Emili Baró, fins
que la van comprar l’any 1933. Era una

Com era normal a l’època, hi havia jornalers durant la sembra i l’arreplega.
Quan venia la campanya de la creïlla
bullien en grans calderes les de menor
grandària i les tapaven amb sacs. Conten
que, quan la fam estrenyia, els treballadors deien: ‘Amo, ¿saco una?’, referint-se a
les creïlles que hi havia bullides. I quan la
gent passava, els sentien dir aquesta frase
i afegien: ‘Esos siempre están con el saco y
venga con el saco’. Així, María conta que
aquest ‘saco’ del verb sacar, va ser el que
va originar el nom de l’Alqueria del Saco.
María es va casar amb Jose Senent Penya
a 1956 i se’n va anar a viure amb ell i la
seua família a l’Alqueria del Saco. Era un
lloc de trobada entre llauradors i veïns
de Benimaclet: ‘La gent venia a celebrar
la Pasqua, els xiquets venien a jugar, els
joves es disfressaven... El retor, rector de
Vera, venia molt per ací, i s’assentava i
venia a confessar en la mateixa regadora’.
El sogre de María contava que en l’alqueria va haver-hi una botiga on acudien a
esmorzar els llauradors de la zona. També es venia vi i altres productes de primera necessitat.
Després de la guerra i durant el temps
que va durar la rehabilitació de l’església,
va començar a celebrar-se missa a l’Al-
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queria del Saco. Més tard, va ser utilitzada com a magatzem de creïlles de venda
al major.
Sobre l’any 1987, un senyor que estava fent un reportatge sobre l’horta de
València va passar per allí i els va dir que
era una llàstima que foren a enderrocar
l’alqueria. Així es va assabentar María del
que anava a ser el futur de la seua llar.
El senyor li va explicar que l’ajuntament
tenia previst construir damunt de la seua
alqueria. María va dir la famosa frase que
es repeteix a Benimaclet: ‘De eso nada,
de aquí a mí me sacarán con los pies por
delante’. Però res va poder fer per a salvar
la seua preada alqueria del salvatge desenvolupisme urbanístic que estava vivint
la ciutat de València. El marit de María,
havia faltat el 16 de juliol de 1980 pel
que no va arribar a assabentar-se de res.
Així, es van veure obligats a vendre, ja
que si no, els hagueren expropiat rebent
una compensació econòmica molt menor. El 14 de juliol de 1993 van deixar
l’alqueria amb la seua extensió d’horta
convertida en una alta finca. Hui en dia,
María pot veure des del seu balcó amb
tristesa l’actual esplanada inerta pertanyent a l’ajuntament on abans se situava
la seua alqueria, plena de vida. Encara
queden alguns arbres que va plantar el
seu marit, hui rodejats de cotxes.
Alba Sanchis Peris
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
Podreu trobar on estava
aquest lloc a...
Solar c/Masquefa, 44

8 FENT BARRI
Madrid, Sevilla, Santiago de Compostel·la,
Valladolid, Donostia i inclús de Grenoble
i París. El 22 d’abril es reunirà el Jurat professional per a impartir els premis, i el dia 7
de maig es farà la primera exposició de tots
els treballs en el CIM-Benimaclet per a tots
els veïns i veïnes del barri, després, el dia 12
de maig al matí en la Universitat Politècnica a les 12 hores es donaran els premis i a
les 19 hores en La Nau es farà la presentació en l’Aula Magna de tot el projecte.

L’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet hem organitzat aquest concurs d’idees
amb una actitud propositiva, convertint-se
en una experiència única d’urbanisme
d’anticipació, dins del marc de tota la ciutat, girant d’un urbanisme dotacional a un
urbanisme facilitador.

En València s’han de crear espais de convivència i trobada, espais d’innovació social,
un consens entre un nou urbanisme i aconseguir la felicitat més gran dels ciutadans.
Ha arribat el moment de fomentar la participació i creativitat ciutadana, creació de
llocs on els ciutadans puguen relacionar-se
col·lectivament, en la nostra ciutat tenim
carència de noves experiències innovadores en urbanisme. No hem d’esperar que
els polítics facen el que diuen que faran i
quasi mai compleixen. Som els ciutadans
els que hem d’exigir la nostra participació i
agafar l’acció directa per a generar el desig
de com volem viure en els nostres barris.
Tenim idees i volem que puguen ser realitat, les persones hem de sentir el nostre
entorn com a propi i per això cal preservar
la memòria i les nostres identitats. Aquest
concurs d’idees pretén consensuar la transició entre la ciutat i l’horta amb els nostres
Horts Urbans.

Hem treballat amb força i hem tingut una
resposta impressionant, des de la col·laboració de les dues universitats públiques de
València i el patrocini de Caixa Popular.
Hem rebut 53 inscripcions de treballs fets
per equips multidisciplinaris, la major part
de València i dels seus municipis, però hem
tingut una bona resposta des de Barcelona,

Una autonomia política local que reconstrueix la democràcia del poder polític existent d’acord amb la capacitat de la participació ciutadana que es puga aconseguir.
Els polítics creuen que ells són els que han
de marcar el full de ruta, però en el nostre
barri circula un corrent molt profund de
consciència ciutadana, capaç de preservar

Benimaclet Est

Concurs d’idees per a consensuar la
transició entre la ciutat i l’horta
benimacletest.wordpress.com
avvbenimaclet.wordpress.com
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la nostra identitat.Les associacions de veïns
i veïnes, respectant totes les postures personals i d’altres col·lectius, tenim la missió
de defensar el nostre barri i fer el màxim
esforç per construir un millor futur. L’objectiu final de tot el projecte és, després de
les eleccions municipals, aconseguir obrir
un diàleg entre els polítics, els propietaris i
la ciutadania per a fer possible un nou urbanisme de qualitat de vida.
Anna Alabart en La Ciutat no es Compra
diu: ‘La ciutat, tal com l’entenem, no es
compra ni es ven; no la fan els diners ni els
poders. La fa el ciutadà, perquè la seua existència està estretament lligada a l’activitat
residencial, laboral, social i lúdica. El que
veiem i el que reconeixem com la nostra
ciutat és la materialització dels records, de
les experiències i de les esperances de tots
els qui han viscut, viuen i viuran més tard’.
I recordeu tots, la vertadera democràcia és
la que es construeix amb la participació activa i conscient de tota la ciutadania. Des
de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet pensem que aquest concurs obri un
nou camí en tota la ciutat d’un urbanisme
innovador i desitjable.
Esteu convocats a participar en el futur del
barri que volem.
No et perdes...
Inauguració i exposició dels treballs
Dijous 7 - 19:30
CIM-Benimaclet
Entrega dels premis Concurs d’Idees
Dimarts 12 - 12:00
Universitat Politècnica de València
Exposició de propostes guanyadores
Dimarts 12 - 19:00
Aula Magna, La Nau
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¿A dónde habrán ido a parar todas mis
certezas?

Carta de Dido a Eneas

Isabel Barceló Chico - Escriptora
1950. Saix (Alacant)
Veïna de Benimaclet des de 1986
mujeresderoma.blogspot.com
Llibres publicats
Guía de Valencia y su provincia (Ed. Everest)
Dido reina de Cartago (ES Editores)
La muchacha de Catulo (Ed. Evohé)
Nou llibre. Setembre 2015
Mujeres de Roma. La estirpe de la loba
Cartago está en sombras y dentro de unas
horas partirán tus naves. Mi alma está en
sombras también. Adiós, Eneas. Ojalá no
te hubiera conocido nunca ni mis labios
hubieran bebido el veneno de los tuyos.
Me has arrebatado la luz al mismo tiempo
que el amor, o es que amor y luz eran la
misma cosa. No lo sé. ¡Ay, ya no sé nada!

Creí consolar a un perdido, acoger en mi
seno a un sediento de amor y paz. Me soñé
madre tuya y esposa tuya, hermana, amiga,
amada, me di a ti sin reservas con todas
las infinitas clases de amor de las que soy
capaz. Sorda fui a las advertencias. Y generosa hasta extremos que no había alcanzado nunca. Tu boca buscaba mis pezones
como un recién nacido ávido de amor y
yo, confiada, te los ofrecía. Ay, qué fuego
incendiaba mi cuerpo, cómo ardían mis
entrañas deseosas de ti, enloquecidas por
el anhelo de poseerte. Mi corazón gritaba:
¡adiós, Pasado! ¡No vengas aún, Futuro!
¡Vete, Razón, y no regreses nunca! Y vosotros, Pudor, Responsabilidad, Prudencia,
no me importunéis ahora, alejaos de mí.
Arranqué de mi alma todas las virtudes que
hasta entonces habían sido mías y las sacrifiqué ante ti. Tan engañada estaba que me
creí rica en amor y digna de envidia.
Ahora todo es noche. Noche negra y sombría como tu corazón, que por fin conozco. Para transitar por él he necesitado de
la oscuridad, como quien se halla a plena
luz del día y al entrar en su casa ha de moverse a tientas hasta que sus ojos aprenden
a ver en la penumbra. Me estremezco al
pensar que esa casa que visitaba alegre y
deslumbrada, ha resultado ser la guarida
de un monstruo. Sí, por fin he visto los
tenebrosos túneles en los que se retuerce
tu corazón, he experimentado el vértigo
al borde de sus simas. ¡Qué gran maestro
del engaño has sido! El griego Odiseo, a
quien tanto odias y me hiciste odiar, debió aprender de ti sus argucias. Pero tú eres
mil veces más infame, pues no has obrado
así para acabar una guerra sino, fingiendo
amor por mí, asegurarte un descanso más
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agradable y ameno. ¡Ah, cuánto dolor me
causas y cuán grande es tu indiferencia!
Con ella hurgas en mi herida y la colmas
de sal. Dime, hombre: a ti, ¿qué te conmueve? Si el dejar a una mujer indefensa
ante sus enemigos no te inmuta; si después de compartir mi lecho no te importa
abandonarme a un matrimonio odioso; si,
sabiendo cuánto te amo, no tienes reparo
en alejarte y permitir que sea víctima de la
lascivia de otro, ¿habrá algo en el mundo
capaz de hacerte sentir piedad o un poco
de pesadumbre?
¡Vete! ¡Vete! Pero ¿qué digo? Ya te has ido.
Miro por todas partes y no estás. No hay
rastro tuyo en Cartago. Sólo en mi propio corazón te encuentro. Pero ¡ay! mi
corazón ya no será refugio para ti ni para
nadie. Ha quedado reducido a una pulpa
ardiente, una masa informe de dolor, un
lugar inhóspito e inhabitable. Rendido y
sin fuerzas, apenas alcanza a latir. Para mí
has muerto, Eneas. Ya no existes. ¡Vete,
sombra! Yo también me iré, viuda inconsolable, a donde no pueda alcanzarme un
nuevo marido. Sí, esa será mi eterna pena
y tu culpa eterna: sabrán las generaciones
venideras que por tu causa pereció la reina
Dido.
Podreu trobar els seus llibres a…
Llibreria Gaia
Llibreria Primado
Llibreria La Traca
No et perdes...
Reunió del club de lectura GAIA
Dimecres 6 - 20:00
Llibreria GAIA
C/ Daniel Balaciart, 4
facebook / libreria.gaia.9
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valenciana amb sons d’altres parts del
món. Jazz, R&B i neo soul es donen cita a
Benimaclet aquest mes de maig.
Quina és la vostra connexió amb la ciutat de València?
Sergio: La nostra connexió és l’escola de
Berklee. Jo vaig conéixer a Calyce a Boston i fa dos anys, a Peter en el Màster de la
Berklee. Calyce va acompanyar-me.
Peter: Jo sóc irlandés, vaig nàixer a Dublín però ma mare és valenciana, valenciana de la Safor! Vaig viure ací fins que tenia
10 anys. Després vaig tornar d’Irlanda a
Espanya fa dos anys.
Aleshores, parles valencià?
Peter: (Riures) Un poquet!

CJ & the Neo Souls

Entrevista a tres bandes a una banda
Calyce JoNene (Veu i lletres)
Peter Connoly (Guitarra)
Sergio Martínez (Percussió)
Tothom està nerviós per aquesta entrevista. Per una banda l’entrevistador, la primera vegada que entrevista a una banda
internacional, i per l’altra, els entrevistats,
la primera vegada que un medi seriós com
Benimaclet Entra els entrevista.
Quedem amb CJ & the Neo Souls, aquesta banda sembla primerament un xiste roí
dels anys 90: Calyce, una nord-americana; Peter, un irlandés i Sergio, un espanyol; però no, és una banda que a poc a
poc s’està obrint pas en l’escena musical

A què es dedica cadascú dins de CJ &
the Neo Souls?
Sergio: Jo m’encarregue de la percussió.
Calyce: I’m the star! Jo aporte la veu i les
lletres.
Peter: Jo sóc el guitarrista.
En quin gènere Cj & the Neo Souls es
troba? Sent Calyce americana heu apostat pel hip hop?
Sergio: No, no. (Riures) Toquem un poquet de moltes coses: jazz, neo soul, R&B,
Motown…
Calyce: (Riures) El hip hop en Amèrica
està per totes bandes. És quasi impossible
no tindre cap influència.
Cadascú ve d’un lloc de la Terra, però
quina és la vostra pàtria com a músics?
Sergio: Jo em vaig criar dins del flamenc.
Abans d’estudiar a Berklee i anar a Boston
tocava professionalment amb José Mercé,

13
Niña Pastori i el Cigala per dir-te alguns.
Peter: La meua pàtria musical és la guitarra clàssica, però el jazz i el rock tenen
una gran influència sobre la meua forma
de tocar.
Calyce: Jo vaig créixer com a cantant dins
del gospel, cantant en esglésies a North
Carolina.
Aleshores, Sister Act és una referència
per a tu?
Calyce: (Riures) No way! Bé, més o menys,
però sense monges.
I Whoopi Goldberg és clarament una
influència?
Calyce: (Riures) No, definitely not! Les
meues influències són dones com Lauryn
Hill, Anita Baker, Mary J. Blige i sobretot, Diana Ross.
Quines col·laboracions heu fet en les
vostres carreres fins ara?
Sergio: A banda de tocar amb artistes del
flamenc a Espanya, he pogut col·laborar
amb Terri Lyne Carrington i amb Paul
Simon entre altres.
De debò? Paul Simon? Aleshores ets el
nou Garfunkel o Mrs. Robinson?
Sergio: (Riures) Què cabró! Estic molt
callat per a substituir alguna persona.
Peter: Una col·laboració que em va marcar molt i que m’agrada molt recordar és
la que vaig fer amb un compositor irlandés que es diu Liam Bates.
Calyce: Jo no he col·laborat encara amb
ningú. Sóc una totally baby en la música.
El meu primer concert professional va ser
el darrer Halloween vestida de vampiressa
a l’Unhate Café.
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Aleshores podem dir que tu Calyce ets
un vertader diamant en brut?
Calyce: Totally, I’m a diamond in the
rough!
Què preferiu, la paella o l’hamburguesa? Sergio, a tu com madrileny què prefereixes, els callos o la paella?
Sergio: Els callos? Tu ets boig?
Bé, bé, entrepà de calamars? La pregunta que us anava a fer era si us quedeu a
València.
Sergio: Aleshores preferim la paella
Calyce: Of course, paella. Abans de tornar
a Amèrica he d’aprendre com fer-la.
Peter: Sí, paella, anem a estar una estona
per ací.
Res de tornar a Amèrica o a Irlanda?
Sergio: Potser algun dia. És una cosa que
tenim sempre al cap.
Calyce: Look! Hui fa 24 graus ací. En
Boston encara hi ha neu.
Peter: A banda del grup, jo estic bé ací.
A més, hem començat a donar classes i
València, a poc a poc, s’està convertint en
la nostra casa.
Però València està un poc morta en
l’àmbit musical. Vull dir, no hi ha quasi
sales de concerts decents, els locals tenen molts obstacles administratius…
Sergio: El que hi ha és una gran dificultat per trobar llocs amb llicència per fer
concerts, amb la qual cosa, les possibilitats que tenen les bandes per tocar a diferents llocs i cobrar són molt limitades.
Des d’ací vull denunciar el xicotet suport
que els polítics donen a la música en viu.
Ja l’he dit! (Riures)

Peter: Sí que trobe, d’alguna manera
València una ciutat molt limitada per fer
concerts, però malgrat tot, sí que veig potencial i en part crec que iniciatives com
Berklee estan ajudant que es desenvolupe.
Sergio: Sí que hi ha molts llocs que volen
fer coses, això mola!
Calyce: Musical scene in Valencia? What is
it? (Riures) És estrany! Pareix que la ciutat
sí que vol escoltar música, però sembla
que hi ha un conflicte entre negoci i públic. You know? Si el negoci es relaxa, pot
ser que el públic poguera recolzar més la
música en viu.
Aleshores què preferiu: tocar a un bar o
a un estadi ple de gent?
Sergio: Ens agradaria molt omplir estadis, connectar amb molta gent i a més,
generar més diners i no viure amb tanta
precarietat però mai deixaríem de tocar
en xicotets llocs. Encara que, ens agradaria més tocar en una bona sala de concerts
amb bona acústica.
Quina música toqueu als vostres bolos?
La vostra pròpia o aposteu més per les
versions?
Sergio: Actualment estem component les
nostres pròpies cançons, les quals són incorporades a poc a poc en el nostre repertori. Hui en dia, les cançons que toquem
són un 80% versions d’altres artistes i un
20% nostres.
I quines preferiu tocar?
Sergio: Les originals sense dubte. Però he
de dir que les versions les fem nostres en
el moment que les donem el nostre propi
toc. El que és molt bonic de les nostres
cançons és que pots endevinar de quina
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part del món ve cadascun de nosaltres. Per
una banda, Calyce de Nord Amèrica, del
gospel; Peter d’Irlanda, amb la seua fort
guitarra amb influències espanyoles però
una ment molt oberta que incorpora sons
diferents com el jazz i jo, per la meua banda, intente incorporar un poc de ritmes
flamencs.
En què moment vàreu decidir que volíeu formar una banda?
Calyce: Jo ja coneixia a Sergio i sabia que
era un real genius de la percussió. Ell va
conéixer a Peter en la Berklee College
i me’l va presentar. A partir d’ací, vaig
veure que em sentia millor cantant amb
un acompanyament de guitarra que amb
un teclat. En veure eixa connexió entre
tots tres va ser el moment en el qual vam
nàixer com a banda.
Peter: A més, començarem a tocar en
bodes!
En bodes? Sou una banda de bodes,
baptismes i comunions? Toqueu la
Lambada també?
Sergio: (Riures) No! Toquem el que nosaltres volem sempre. Res de la Lambada!
Off of record: 100% americana
Calyce ens va confessar que quan era
al high school va ser cheerleader, la reina
del ball, la dancing queen de la prom, i a
més era la xicota del quarterback.
No et perdes...
CJ & the Neo Souls
Dijous 14 de maig - 22:00
enBabia
C/ Rafael Tramoyeres, 6
facebook / gentenbabia
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quasi tots molt joves o, a hores més tardanes, ja més granats, amb els seus instruments al llom amagats en fosques fundes.
Qui endevinarà quin és l’enigmàtic instrument? Serà un clarinet o un oboé? Serà
una guitarra o un baix? Serà un violí o una
viola? Us heu fixat als seues semblants, als
seus ulls cansats per les esgotadores jornades escolars o laborals, però sempre
amb aquella espurna especial de goig
indescriptible? La gent que fa això, no és
gent qualsevol! I no només elles i ells, sinó
també les seues famílies que donen tot el
suport per esmerçar gran part del temps
d’oci fent sonar l’instrument escollit, en
solitari o en companyia.

CIM - El Musical

Escola de Música Hipòlit Martínez
Benimaclet és un poble encara tranquil.
La ciutat l’envolta, el despulla de verd, el
cobreix de ciment i el farceix de cotxes,
però el soroll no acaba d’ofegar l’alé dels
seus habitants. Basta anar amb l’oïda ben
atenta per copsar tot un món que a altres
indrets o no hi és o és massa amagat per a
ser percebut. En recórrer els estrets carrers
de Benimaclet, especialment al capvespre,
els batecs que traspuen finestres i portes
són ben especials perquè arriben engronsats en voladisses melodies: ara un tendre
violí, ara un dolç clarinet, ara una harmoniosa guitarra, ara una potent dolçaina,
ara un melancòlic saxòfon, ara un vibrant
piano, ara un sord tabal, ara... Quina
quantitat de músics hi ha a Benimaclet!
Ens creuem amb ells, a hores vespertines,

Amb un parell de càlculs estadístics senzills, copsarem immediatament quanta
gent al poble es troba vinculada amb el fet
de viure la música. Perquè a Benimaclet la
música es viu, es respira, se sent, s’olora,
es paeix, és sempre present impregnant
el nostre quefer diari, fins i tot condicionant-lo. I qui ho fa possible, des dels més
tendres ditets d’intèrpret fins a la iaia més
llunyana que acudeix puntual a concerts i
audicions, té quelcom d’especial. Els joves
músics es faran grans i els grans més grans
encara, alguns canviaran lloc i potser
ocupació, interés o afició i altres restaran
per tota la vida, però tots formaran part
d’una indissoluble gran família. Bona
part de tan estimable col·lectiu es genera, forma i congrega al Centre Instructiu
Musical de Benimaclet i a la seua Escola
de Música ‘Hipòlit Martínez’, la societat
musical centenària autèntic patrimoni
immaterial del nostre poble i el seu centre
de formació que acull tots els instruments
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i tots els estils per a totes les edats, des dels
sis mesos fins que el cos aguante. El valor
de formar part de tan extraordinari grup
social és incalculable: més de mig miler
llarg de socis actius, vora dos centenars
de músics, més de 350 alumnes de totes
les edats i més d’un segle d’història així
ho avalen. Molts cors bateguen plegats
perquè el món, començant pel trosset que
tenim a la porta de casa, siga un lloc més
acollidor i agradable del que és a través de
la música viva.

No et perdes...
Concurs Interpretació Musical
Dissabte 9 - 10:00-13:00
CIM Benimaclet
C/ Baró de Sant Petrillo, 14
96 369 17 03
facebook / cimbenimaclet
cimbenimaclet.com
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xia a l’escenari era mil vegades més idiota.
A més, els humoristes, sovint, no estem
d’humor. També ens esguita l’aigua bruta
quan passen els cotxes arran de les voreres
i també se’ns moren els cactus. I supose
que eixir a un escenari és la nostra forma
de trobar el que busquem, perquè ens passem la vida Buscant a Nemo’’.
Arnau Soler, com va començar tot? Parla’m de tu. Arnau Soler és un xaval senzill,
de barri, que estudia Sociologia i Direcció
d’Escena i que des de ja fa uns pocs anys
recorre pubs, bars i sales, fent Stand-up
comedy.

Nunca Mejor Dicho
Stand-up comedy
Entrevista a Arnau Soler

1993. València
Veí de Benimaclet de tota la vida
arnausolercomico.wix.com
‘‘La reacció més habitual en qualsevol persona quan s’assabenta que fas comèdia sol
ser: ‘Fas monòlegs? Conta’m un acudit!’.
La mateixa escena que en la pel·lícula
Buscant a Nemo quan s’assabenten que
son pare és un peix pallasso. Encara que a
vegades, van un pas més enllà. Fa poquet,
em preguntaren: ‘Quan ixes a l’escenari,
ets tu mateix o fas un personatge?’. La
meua resposta va ser que evidentment, no
era jo, que era una cosa així com que si jo
de normal era un verdader idiota, quan ei-

Com sobrevius en la jungla? Sempre vas
voler ser monologuista? Vaig tardar a ser
conscient que volia dedicar-me a tot açò.
Però supose que com quasi tots els artistes, al principi és només una manera de
desfogar-te i t’encanta. Després t’adones
que pot ser la teua professió. Però no és
una errada de l’artista, és una errada de la
societat que ens clava al cap des de xiquets
que ens hem de dedicar a alguna cosa que
odiarem, i el nostre treball només serà
una forma de fer diners... Jo realment em
vaig adonar que volia dedicar-me a açò,
quan m’assabentí que no feia falta alçarse prompte al matí, i no tenia uns horaris
establerts, perquè els horaris i jo, no som
massa bons amics.
Quan i com et vas llançar a un escenari? Xafar un escenari, es tarda, perquè en
la majoria de pubs o bars, com a molt hi
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ha una tarima, i no sol ser sempre així...
Començar vaig començar quasi com una
broma. Vaig fer una actuació per a uns
amics, sense saber que era un monòleg, i
va ser un desastre, evidentment. Uns mesos després, veient la televisió vaig entendre que aquell desastre que vaig fer pretenia ser un monòleg... pretenia... Ja un
any després, vaig començar a actuar per
bars en Benimaclet, i la primera vegada
que vaig cobrar, van ser 7’5€, dels quals
estic més orgullós que tot el que haja cobrat fins ara.
Quins són els teus referents? El que més
em representa és J. J. Vaquero, de Valladolid, més que res perquè és un còmic real
i té un ritme increïble. I ací en València,
sense cap dubte, Diego Varea, amb el qual
tinc molt bona relació i de fet, he aprés
moltíssima comèdia d’ell. Després, ja internacionalment, crec que el millor còmic
d’Stand-up del planeta és Louis C.K., em
pareix un verdader geni...
Què és l’humor per a tu? Riure’s d’un
mateix? És una forma de vida. Una manera de veure el món, que de normal sol
ser la millor manera. I d’escopir a la realitat. Riure’s de tots. Perquè riure’s dels
altres també és una forma de riure’s d’un
mateix.
Riure’s dels altres té els seus límits? Els
límits els posa el públic. I sí, alguna vegada he pensat que anava a costar-me eixir
de la sala, viu. Una vegada, per fer una

broma sobre el València, un xaval em va
comentar que li havia encantat l’espectacle, però per la broma sobre el València
m’haguera rebentat el cap.
Quin ús fas de la improvisació? Improvise molt. Perquè m’agrada i perquè si tots
els meus espectacles foren completament
iguals, m’avorriria la tercera vegada que
els representara.
Als teus monòlegs parles de Benimaclet, conta’ns. Parle sobre Benimaclet
perquè parle sobre el que conec i sobre el
que visc. Conte vivències amb els meus
col·legues de Benimaclet, que són tots uns
fumats.
En quin lloc t’agrada més actuar? Sempre dic que tots els monologuistes tenim
una sala que és com la nostra llar, en la
que hem actuat moltíssimes voltes i on
sempre que actuem, rebentem, i en la que
sabem que podem dir qualsevol cosa que
se’ns ocorre. En el meu cas és Kaf Café,
sense cap dubte.
Una frase cèlebre? ‘En la vida se pueden hacer muchas cosas. Después, ya no’.
(López)
No et perdes...
Nunca Mejor Dicho - Arnau Soler
Dimecres 6 - 22h
Kaf Café
C/ Arquitecte Arnau, 16
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet
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la llima és un cítric ric en vitamina C.
Pepper Drake és la versió del mojito clàssic que busca compensar l’acidesa del
cítric del còctel original, substituint la
major part del sucre pel pebre de Caiena
i el xarop de canella i pebres, aconseguint
així un contrast entre el picant i la frescor
de l’herba-sana.
Molt recomanable com a aperitiu o per a
maridar carn de sabor intens.

Pepper Drake

Sergio Lerma Cuevas - London
Dificultat Fàcil
Temps 10 minuts
Nombre de bevedors 1
Ingredients
-60 ml. de rom Zacapa
-20 ml. de xarop de canella i pebres
-40 ml. de suc de llima
-Herba-sana
-Canella en brut
-Ginger Ale Fever-Tree
-Una mica de pebre de Caiena
El primer nom que se li dóna al famós
còctel d’herba-sana, rom i llima va ser
Drakecito en honor a Francis Drake, corsari que oferia als seus marins un combinat d’aiguardent, herba-sana i llima, amb
l’objectiu de combatre l’escorbut, ja que

Pas 1 Palmejar l’herba-sana i introduir-la
en el got junt amb el suc de llima, el xarop
i el rom i, a continuació, remoure.
Pas 2 Afegir la canella en brut perquè comence a infusionar en el líquid.
Pas 3 Omplir el got amb gel fins a la vora.
Pas 4 És moment d’afegir el pebre de
Caiena, l’ingredient estrela d’aquesta
copa. Tenint en compte que és un picant
relativament potent, seria preferible començar amb molt poca quantitat.
Pas 5 Omplir la copa amb Ginger Ale.
Pas 6 Decoració i complement aromàtic.
Al costat de la punta de la canella col·locarem uns fulls d’herba-sana, posant la palleta prop perquè amb cada glop respirem
les aromes de les espècies.
El nostre còctel ja està llest per a beure. Si
es considera que no està el prou picant se
li pot afegir més pebre de Caiena.
Gaudeix d’aquests i altres còctels a...
London
C/ Enric Navarro, 8 esq.
Dl-Dg 18-2:30h
facebook / cafelondonbenimaclet
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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als anys setanta amb el seu Seat 127. Un
poc True Detective a l’espanyola.
Diries que és una pel·lícula per a:
a. Menjar una hamburguesa
b. Evadir-te de les tasques
c. Aprendre a construir una relació
És una bona pregunta... Per a aprendre
a construir una relació o com no construir-la. És la descripció d’una relació de
dominància. És un tipus perseguint a un
altre, com un thriller conversacional, encara que no com el típic thriller, perquè
només parlen.

Álex Montoya

Director de cinema
Entrevistat per Alejandro Portaz
twitter / @alexmontoya
vimeo / alexmontoyamelia
Entreviste a Álex Montoya, cineasta valencià que viu al barri. Amb magnífics
curtmetratges com El Punto Ciego, Maquillaje o Lucas, nominat als Goya 2014.
Intentant no fer spoiler, tinc el privilegi de
parlar de la seua pròxima pel·lícula, Vampiro, un curt sobre un tipus que et trobes
en eixir de festa i comença a menjar-te
l’orella i fer preguntes personals, com un
vampir emocional.
Quina és la primera cosa que et ve al
cap quan penses en Vampiro?
Un viatger de teles que recorre Espanya

M’alegra que em dónes eixa resposta.
Ara tria un moment memorable de la
història.
A la fi del curt, el viatger veu a un home
negre suat en la cuneta d’una carretera i
més enllà, un club de tir. La idea és introduir a l’espectador al cap del tio, veure si
somriu i si fa la connexió.
Una part que consideres mítica?
Hi ha un tall on estan parlant i de sobte,
estan follant en un matalaf d’un descampat. És tot prou sòrdid.
I un grau més, un moment èpic?
Bàsicament quan ella diu una mentida en
la conversa i ell somriu. Veiem que sent
un vampir, encara que siga emocional,
quan ha aconseguit la sang, ja està saciat.
Diries que és una pel·lícula clàssica?
El plantejament narratiu és molt clàssic.
Semblant a la narrativa de Zodiac. L’últim
Fincher és molt estàtic. Però el que comp-
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ta Vampiro és més modern.
Segons la teua opinió, com supera el
Test de Bechdel?
No el supera. És un home parlant amb
una dona i ella no parla d’homes, parla
de si mateixa.
Veig que eres el primer que coneix
aquest test... Sabries dir-me una frase
que et vinga al cap tot sovint i intentes
introduir en el teu cercle d’amics sense
èxit?
‘Abortaste, puta’.
Tria un moment per a gaudir del curt.
Home, en família, un diumenge, després
de dinar paella.
Aleshores, censurem la penúltima resposta. Creus que canvia alguna cosa el
resultat del curt si en compte de Luis
Bermejo (candidat a protagonista) posem a Ray Liotta?
Home, Ray és molt bo per a aquest paper.
Encara que se li veu un poc el llautó perquè en el personatge s’ha d’anar veient la
perillositat a poc a poc.
Álex, esperem amb candeletes aquest curt
i altres projectes. Gràcies!
Busca els programes de cinema de
Spoiler en ivoox.com
Talk show improvisat sobre cinema
i altres menesters presentat per
Alejandro Portaz
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Ací dalt tens diferents objectes.
Relaciona cada cosa amb
cadascún de nosaltres!
A mi em falta el meu escut!
CCCP
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Sóc Marduk!
El gran déu de Babilònia!
I aquest és el drac Mušhuššu.
Pinta’m de colors, retalla’m
i després posa’m en un pal!

No et perdes...
Animación lectora infantil.
Conociendo la prehistoria y la historia
6, 13, 20 i 27 de maig, 17:30 - gratuït
La Pentola
C/ Vicente Barrera Cambra, s/n
96 327 68 06
facebook / lapentolavalencia
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música
música
teatre
teatre

Dilluns
08:30-09:30
08:30-09:40
09:15-10:15
09:30-11:30
10:00-11:00
10:00-13:00
10:00-21:30
10:30-11:30
10:30-13:30
11:00
11:00-12:00
11:30-13:30
12:00
12:00-13:00
12:00-13:00
15:30-16:30
16:30-17:30
16:30-18:30
16:30-19:30
16:30-20:00
17:00-21:00
17:30-19:00
18:00
18:20-19:20
18:30-19:30
19:00-20:00
19:00-20:30

salut
salut
xiquetes
xiquetes ii xiquets
xiquets

dansa
dansa
artesania
artesania

literatura/llengües
literatura/llengües
art
art

Meditación
As. Samadhi
Hatha yoga
Centre Mompó
Pilates
A Contar Mentiras
Indumentaria valenciana
Esperanzarecicla
Qigong
Shen Yi
Taller de pintura y dibujo
El L. de la Rana
Pilates con elementos (4 horarios) Centre Mompó
Pilates
As. Samadhi
Laboratorio de música
Escuela MEME
Hatha yoga / 620221847
Fusionart
Taiji
Shen Yi
Indumentaria valenciana
Esperanzarecicla
Taller de circo / 652645460
Fusionart
Defensa/condición
Shen Yi
Risoterapia
Centre Mompó
Pilates
A contar Mentiras
Taiji
Shen Yi
Indumentaria valenciana
Esperanzarecicla
Taller de pintura y dibujo
El L. de la Rana
Grupo ev. Personal
As. Samadhi
Montaje y uso impresoras 3d (16h) Escuela MEME
Sanda
Shen Yi
Danza del vientre / 631051745
Fusionart
Danza infantil (9-12 años)
A contar Mentiras
Indumentaria valenciana
Esperanzarecicla
Condición
Shen Yi
Bailes latinos / 696810012
Fusionart

35€/mes
6€/hora
35€/mes
40€/mes
13€/mes
20€/mes
35€/mes
6€/hora
650€/2prs
15€/mes
35€/mes
20€/mes
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19:00-20:30
20:00-21:00
20:00-21:30
20:30-21:30
21:00

Hatha ioga
Bagua/xingyi
Tai chi
Pilates
Teatro y formación de grupo I

39€/mes
Centre Mompó
Shen Yi
As. Samadhi
A contar Mentiras 35€/mes
Fusionart
30€/mes

Dimarts
08:30-09:30
09:30-10:30
09:30-11:30
09:30-13:30
10:00-11:00
10:30-12:00
10:30-13:30
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:30
11:30-13:30
12:00
12:00-13:00
12:00-13:30
15:30-16:30
17:00-20:30
17:00-21:00
18:00
18:00-19:00
18:00-19:20
18:00-19:30
19:00

Meditación
Zumba
Indumentaria valenciana
Yoga dinámico (2 horarios)
Qigong
Danza clásica
Laboratorio de música
Bagua/xingyi
Entrenament mental
Clases de teatro
Indumentaria valenciana
Taichi y chikung / 652010296
Defensa/condición
Hatha ioga
Pilates
Hilado y rueca
Grabado y estampación
Hatha yoga / 620221847
Mindfulness
Hatha yoga
Clases de teatro
Ganchillo

As. Samadhi
Centre Mompó
Esperanzarecicla
As. Samadhi
Shen Yi
A contar Mentiras
Escuela MEME
Shen Yi
Centre Mompó
Club de los poetas
Esperanzarecicla
Fusionart
Shen Yi
Centre Mompó
As. Samadhi
Escuela MEME
Escuela MEME
Fusionart
Centre Mompó
Centre Mompó
Club de los poetas
Kaf Café

35€/mes
35€/mes
40€/mes
36€
35€/mes
20€/mes
39€/mes
40€/mes
40€/mes
13€/mes
130€/mes
35€/mes
Gratuito
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música
teatre

salut
xiquetes i xiquets

dansa
artesania

literatura/llengües
art

19:00
19:00-20:00
19:30
19:30-21:45
20:00-21:00
20:30-21:30
20:30-21:30
20:30-22:00
21:00
21:30-22:45

Italiano / 657787793
Taiji
Thai-xí
Yoga dinámico (2 horarios)
Taiji 2
Pilates
Pilates con elementos
Capoeira contemporánea
Teatro y formación de grupo II
Danza contemporánea iniciación

Fusionart
Shen Yi
Centre Mompó
As. Samadhi
Shen Yi
A contar Mentiras
Centre Mompó
Escuela MEME
Fusionart
A contar Mentiras

20€/mes
35€/mes
35€/mes
35€/mes
25€/mes
30€/mes
35€/mes

Dimecres
08:30-09:30
09:15-10:15
10:00-11:00
10:00-13:00
10:00-21:30
10:30-11:30
11:00
11:00-12:00
12:00
12:00-13:00
15:00-16:30
15:30-16:30
16:30-17:30
16:30-19:30
16:50-18:50
17:00-21:00
17:30-18:15

Meditación activa
As. Samadhi
Pilates
A contar Mentiras
Qigong
Shen Yi
Taller de pintura y dibujo
El L. de la Rana
Pilates con elementos (4 horarios) Centre Mompó
Pilates
As. Samadhi
Hatha yoga / 620221847
Fusionart
Taiji
Shen Yi
Sevillanas y flamenco/622125658 Fusionart
Defensa/condición
Shen Yi
Danza contemporánea
As. Samadhi
Pilates
A contar Mentiras
Taiji
Shen Yi
Taller de pintura y dibujo
El L. de la Rana
Costura a la carta
Esperanzarecicla
Montaje y uso impresoras 3d (16h) Escuela MEME
Ioga per a xiquets de 3-5 anys
Centre Mompó

35€/mes
6€/hora
35€/mes
13€/mes
20€/mes
35€/mes
6€/hora
650€/2prs
25€/mes
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17:30-18:30
17:30-19:00
18:20-19:20
18:30-20:30
18:30-21:00
19:00-20:00
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-21:00
19:30-20:30
20:00-21:00
20:30-21:30
20:30-21:40
20:30-21:45

Met. Desdoblamiento del tiempo
Sanda
Danza infantil (9-12 años)
Sesión de respiración
Telar artesanal
Condición
Yoga
Hatha ioga
Costura a la carta
Pilates
Bagua/xingyi
Pilates
Hatha ioga
Yoga dinámico

As. Samadhi
Shen Yi
A contar Mentiras
As. Samadhi
Escuela MEME
Shen Yi
Escuela MEME
Centre Mompó
Esperanzarecicla
A contar Mentiras
Shen Yi
A contar Mentiras
Centre Mompó
As. Samadhi

35€/mes
40€/mes
20€/mes
39€/mes
35€/mes
35€/mes
25€/mes
-

Dijous
08:30-09:30
09:30-11:30
09:30-13:30
10:00-11:00
10:30-12:00
11:00-12:00
11:00-12:30
11:40-13:40
12:00
12:00-13:00
12:00-13:30
15:30-16:30
17:30-18:30

Meditación
Costura a la carta
Yoga dinámico (2 horarios)
Qigong
Danza clásica
Bagua/xingyi
Clases de teatro
Costura a la carta
Taichi y chikung / 652010296
Defensa/condición
Hatha ioga
Pilates
Ioga per a xiquets/es de 6-12

As. Samadhi
Esperanzarecicla
As. Samadhi
Shen Yi
A contar Mentiras
Shen Yi
Club de los poetas
Esperanzarecicla
Fusionart
Shen Yi
Centre Mompó
As. Samadhi
Centre Mompó

35€/mes
35€/mes
20€/mes
39€/mes
25€/mes
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música
teatre

salut
xiquetes i xiquets

dansa
artesania

literatura/llengües
art

18:00
18:00-19:30
18:00-20:00
18:10-20:10
18:30-21:30
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:20
19:30
19:30-21:45
20:00-21:00
20:30-21:30
20:30-22:00
21:30-22:45
19:30
20:00-21:00
20:30-21:30
20:30-22:00
21:30-22:45

Lindy hop
Clases de teatro
Esparto
Costura a la carta
Pilates con elementos (3 horarios)
Flamenco y sevillanas
Taiji
Kundalini ioga
Capoeira Angola / 686732165
Yoga dinámico (2 horarios)
Taiji 2
Pilates
Capoeira contemporánea
Danza contemporánea iniciación
Capoeira angola / 686732165
Taiji 2
Pilates
Capoeira contemporánea
Danza contemporánea iniciación

Fusionart
Club de los poetas
Escuela MEME
Esperanzarecicla
Centre Mompó
Loca Bohemia
Shen Yi
Centre Mompó
Fusionart
As. Samadhi
Shen Yi
A contar Mentiras
Escuela MEME
A contar Mentiras
Fusionart
Shen Yi
A Contar Mentiras
Escuela MEME
A Contar Mentiras

35€/mes
35€/mes
10€/mes
35€/mes
20€/mes
25€/mes
30€/mes
35€/mes
25€/mes
35€/mes
30€/mes
35€/mes
25€/mes
35€/mes

Divendres
08:30-09:30
09:30-11:30
10:30-11:30
10:30-13:30
11:30-12:30
11:40-13:40
16:30-17:30
17:30-19:00

Meditación
Costura a la carta
Met. desdoblamiento del tiempo
Laboratorio de música
Música creativa para adultos
Costura a la carta
Taiji
Sanda

As. Samadhi
Esperanzarecicla
As. Samadhi
Escuela MEME
As. Samadhi
Esperanzarecicla
Shen Yi
Shen Yi

40€/mes
-
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18:30-21:00
19:00-20:00
19:30-20:30
20:00-21:00

Creatividad escénica
Condición
Pilates
Cubba

Escuela MEME
40€/mes
Shen Yi
A contar Mentiras 35€/mes
Centre Mompó
-

Dissabte
10:00-14:00
11:00-12:00

Grabado y estampación
Electricidad doméstica

Escuela MEME
Escuela MEME

40€/mes
20€/mes

47
48
49
50
51
52
53

Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà)
EMT 10, 12, 70, 89 i 90
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49

EMILIO BARÓ

45
46

DOLORES MARQUÉS

44

ET

42
43

VALLADOLID
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41
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As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet

39
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PO
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37
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FA
HU
IR

Benimaclet Conta

35
36

AL

BC

34

ER

54

4B
El Aprendiz
Bierwinkel
Caminito
El Carabasser
La Carabasseta
Cotó
Farmacia S. Petrillo
Gioconda
Glop
Gruseco
Librería Gaia
Mareta
Murta
Ochovideos
Pizzeria Torino
Shen Yi
Sudestada Tattoo
Suerte Loca
La Tienda de Bofi
Tiramisu Trattoria
Vuelta de Tuerca

33

2

VIV

A Contar Mentiras
Al-Paladar
3 La A. Conchita
4 La Bufala
5 Caixa Fosca
6 Café Cronopio
7 Centre Mompó
8 CIM Benimaclet
9 Chico Ostra
10 Club de los Poetas
11 EnBabia
12 Escuela Meme
13 Esperanzarecicla
14 Fusionart
15 La Gramola
16 Itamora
17 Kaf Café
18 Lienzo de la Rana
19 Loca Bohemia
20 London
21 MCP Arquitectura
22 La Ola Fresca
23 L’Olegari
24 La Pentola
25 La Repartidora
26 La Rossa
27 Samadhi
28 Taller Música Jove
29 Teatre Círculo
30 Teatro Lluerna
31 El Terra
32 Tulsa Café
1
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36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
adult/a + xiquet/a

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

Divendres 1
11:00
Exposición ilustraciones Alice Ventin

Itamora

19:00

4B

TubeChats: video&english conversation

20:00

"Susana y Yo” Cia. Susana Lagos i Jordi Micó

Teatre LlueRNa

20:00

Sonidos 60's

Tulsa

20:30

“Allegro ma non troppo” Cía Zero en conducta

Teatro Circulo

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:30

The WatchaMacallist, R&B

Café Cronopio

21:30

Noche Argentina: Graciela Di Palma,Tango, baile y cante Fusionart

23:00

Concierto swordfish
Dissabte 2

8/15€
-

Loca Bohemia

12:00

Presentació del libre "El espejo de la princesa"

La Rossa

19:00

Aperitivo Italiano

Gioconda

19:00

“El Circus de la Teranyina” Cia. Edu Borja

Teatre LlueRNa

20:00

#Aperitiver, Sr. Mostaza

Tulsa

20:30

Clase de Breakdance

Fusionart

20:30

“Allegro ma non troppo” Cía Zero en conducta

Teatro Circulo

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:30

Paulinha & Peter Gun: Double Feel. Swing

Café Cronopio

21:30

Concierto de Sioux Crew + Actuaciones de baile

Fusionart

21:30

Gilbertástico en concierto

Kaf Café

23:00

Concierto

Loca Bohemia

23:30

DJ (Clásicos Argentinos) + Fernet a 3,50€

Fusionart

23:30

DJ & VJ: Knapsack Boyz + Hot dog 1€

Fusionart

Diumenge 3
11:00
Let's Brunch!

La Ola Fresca

12:00

Teatre LlueRNa

“El Circus de la Teranyina” Cia. Edu Borja

7€

12:30

Matinal de blues amb el grup Quicio

CIM

19:00

Peña Ernesto Urra

Loca Bohemia

19:00

“El Circus de la Teranyina” Cia. Edu Borja

Teatre LlueRNa

20:00

Flavalencia Hip Hop Party

Fusionart

5/7€
4€
2€
8/15€
2€

2€
10€
5/7€

5/7€
2€
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20:00

Jornada de Malabares

Fusionart

20:30

“Allegro ma non troppo” Cía Zero en conducta

Teatro Circulo

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

5€

Dilluns 4
10:00

Curso iniciación al montaje de video (4 sesiones)

4B

16:00

Taller de reflexología podal

Centre Mompó

19:30

Musical: La Canyeta Màgica (TMJ)

Teatro Olympia

20:00

Cantar en tribu: energia en plenilunio de tauro

4B

20:00

Trivial

Tulsa

20:30

Inicio de grupo de hatha yoga

Centre Mompó

40€
-

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

21:30

OpenJam SessioN! Todos los estilos.

Café Cronopio

21:30

Martin Caló en piano y Rober Molina en bajo

Kaf Café

10:30

Curso experiencia auditiva (3 dias-9hs)

TMJ

-

10:30

101 maneras de promocionar tu música (3 dias-12hs) TMJ

-

5€
-

Dimarts 5

12:00

Martes Sicilianos: Arancini 3€

La Bufala

17:00

Taller de shiatsu

Centre Mompó

19:00

Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete

La Pentola

20:00

Proyección+votación de cortometrajes para BeCurt

4B

20:00

Cocktail day! ven a preparar cocktails con nosotros

London

20:30

Intercambio de idiomas

London

21:30

The Jazzy Jammin Band! Impro Jazz

Café Cronopio

21:30

Micro abierto para cantautores versiones y poetas

Kaf Café

23:00

Ginclub: conoce la ginebra de la semana y sus secretos London

Dimecres 6
17:30
Animación lectora infantil. La prehistoria y la historia La Pentola
19:00
Taller creativitat complements lectura
La Rossa
20:00

Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€

Café Cronopio

21:00

Degustación comida japonesa(8 piezas de sushi)

Tulsa

21:30

ImproFusión - Kancaneo Teatro

Fusionart

21:30

Monólogos de Arnau Soler

Kaf Café

22:30

Carol & Jolo. Jazz, bossa nova y el pop

La Gramola

Charla de constelaciones familiares

Centre Mompó

Dijous 7
17:00

3€
8€
5€
-

60€/mes
3€

38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
adult/a + xiquet/a

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

Terra

19:30

Inauguració i exposició. Concurs Benimaclet Est

CIM

20:00

Jacob Helps: Soul Afro-Irlandés

4B

20:00

Speak English!

La Ola Fresca

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

La Pentola

20:00

Jam Session

Loca Bohemia

21:00

Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:00

Macrojueves! Cenas MacroBIÓticas

Café Cronopio

21:00

Monologista. Toni Frutero

El L. de la Rana

21:30

Old Fashioneds Oldfashioneds Trio. Reggae

Café Cronopio

21:30

Expo Santiago Rado+piano+poemas col. Akelarre

Kaf Café

22:00

Twise Duo- jazz&soul

enBabia

22:30

Jam de Improvisación. Teatro de humor improvisado

La Gramola

22:30

Circuito Café teatro con Al Tran Tran

Tulsa

23:00

Acústico Chili Billys
Divendres 8

5€
8/15€
7€
-

3/6€

London

19:30

Charla Taller: Que no te cuenten bolas chinas

La A. Conchita

20:00

“El todo por los cuernos” Cia. Orel

Teatre LlueRNa

20:00

Sonidos 60's

Tulsa

7€

20:30

“Tríp ti co” cía Triangle Teatre

Teatro Circulo

-

21:00

Home Restaurant: piadina italiana

4B

-

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:00

Noche de Swing-Prepararemos la sala para baila

Fusionart

21:30

Marcelo Lemos, buena música de autor.

Café Cronopio

21:30

Washboard Band+ Hot dog 1€

Fusionart

21:30

Luis Carillo en concierto

Kaf Café

23:00

Concierto bembrasil

Loca Bohemia

23:30

DJ (Black Bottom) + VJ (Swing)

Fusionart

Dissabte 9
9:30
Taller: Corre con consciencia. Yoga y Meditación

As. Samadhi

19:00

4B

Taller de canto: Marta Folqués

8/15€
3€
3€

3€
20€
-
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19:00

Concierto Meditación con Cuencos Tibetanos.

As. Samadhi

19:00

Aperitivo Italiano

Gioconda

19:00

“El món a la maleta” Cia. Marc Brell.

Teatre LlueRNa

20:00

#Aperitiver, El Célebre Sr Cometa

Tulsa

20:30

“Tríp ti co” cía Triangle Teatre

Teatro Circulo -

21:30

El Cifu. Flamenquito fresco

Café Cronopio

21:30

Jamaican Night: Concierto The Maquinarians

Fusionart

21:30

Lectura de relatos-agrupación literaria Vlc Escribe

Kaf Café

21:30

Noche de Jazz : Carlos Gonzalbez y Quique Pons

Kaf Café

23:00

Concierto flamenco kallardó

Loca Bohemia

23:30

DJ: Jahsanti Selektor (Dub/ Reggae/ Dancehall)

Fusionart

Diumenge 10
11:00
Let's Brunch!

La Ola Fresca

12:00

Teatre LlueRNa

“El món a la maleta” Cia. Marc Brell.

19:00

Taller de canto: Marta Folqués

4B

19:00

Concierto Manish Shrestha

As. Samadhi

19:00

Peña Ernesto Urra

Loca Bohemia

19:00

“El món a la maleta” Cia. Marc Brell.

Teatre LlueRNa

20:00

Jornada de Malabares

Fusionart

20:30

“Tríp ti co” cía Triangle Teatre

Teatro Circulo

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

10/8€
5/7€
4€
3€

10€
5/7€
8/10€
5/7€
5€

Dilluns 11
20:00

Exposición “Huellas” Ana F. del Castillo Roca

Chico Ostra

20:00

Trivial

Tulsa

21:00

OpenJam SessioN! Todos los estilos.

Café Cronopio

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

21:30
Ell sol- canción de autor
Dimarts 12

5€

Kaf Café

10:30

Modelos de negocio: músicos y artistas (4dias-12hs)

TMJ

12:00

Martes Sicilianos: Arancini 3€

La Bufala

12:00

Entrega Premis del Concurs d´Idees Benimaclet Est

U. Politècnica

19:00

Taller de masaje

Centre Mompó

19:00

Exposició propostes guanyadores Benimaclet Est

La Nau

19:30

Sessió especial de taichi

Centre Mompó

20:00

Proyección+votación de cortometrajes para BeCurt

4B

3€
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20:00

Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete

La Pentola

20:00

Cocktail day! Ven a preparar cocktails con nosotros

London

20:00

Tacos Mexicanos en Olegari

Olegari

21:00

Degustación comida india Tulsa Café 3€

Tulsa

21:30

The Jazzy Jammin Band! Impro Jazz

Café Cronopio

21:30

Micro abierto para cantautores versiones y poetas

Kaf Café

Dimecres 13
17:30
Animación lectora infantil. La prehistoria y la historia La Pentola
19:00
Taller creativitat complements lectura
La Rossa
20:00

Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€

20:00

Cinema en valencià "Viva la libertà" de Roberto Andò CIM

8€
5€
3€
-

60€/mes
-

Café Cronopio

20:30

Intercambio de idiomas

London

21:00

Degustación comida mexicana

Tulsa

21:30

Concierto: Juan Carlos Mota

Fusionart

21:30

Abuení canción de autor

Kaf Café

22:30

Festival VLC negra: Chameleons

La Gramola

23:00

Comedy London: Open mic con Diego Varea

London

23:00

Ginclub: conoce la ginebra de la semana y sus secretos London

3€

-

Dijous 14
18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

19:30

Xarrada "Ponerse Alas"

La Rossa

20:00

Speak English!

La Ola Fresca

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

La Pentola

20:00

Jam Session

Loca Bohemia

Terra

20:30

Tapas caseras de primavera 1 € y quinto 1 €.

Chico Ostra

20:30

El teatro visto por el cine: “The Leading man”

Teatro Circulo

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:00

Macrojueves! Cenas MacroBIÓticas

Café Cronopio

21:00

Monologista. Victor Porrero y Alejandro Bleda

El L. de la Rana

21:30

Carol & Joloc. Jazz/ bossa/funky

Café Cronopio

21:30

“Fusilemos la noche” homenaje a Roque Dalton

Kaf Café

5€
1€
8/15€
7€
-
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22:00

CJ & the Neo Souls (R&B-Neo Soul)

enBabia

22:30

Jam de Improvisación. Teatro de humor improvisado

La Gramola

22:30

Circuito Café Teatro con Los Chimichangs

Tulsa

23:00

Acústico Le Tupee

London

3/6€

Divendres 15
18:00

Taller de Risoterapia - Info: 618 111 522 (Encarni)

Fusionart

19:00

Tube Chats: video & english conversation

4B

9€

19:30

Proyecto Sentido, Transgeneracional y Bioneuremoción

As. Samadhi

19:30

Charla Taller Creatividad Erótica

La A. Conchita

5€

20:00

“Simbad, el secreto del pájaro Rock”

Teatre LlueRNa

7€

20:00

Sonidos 60's

Tulsa

20:30

Aniversario La Bufala: Concierto Xino Gómez

La Bufala

20:30

“Tríp ti co” cía Triangle Teatre

Teatro Circulo

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:30

Nel.lo Royner & The Pilgrim's Experience.

Café Cronopio

21:30

Noche Española: Concierto Maria Fernandez

Fusionart

21:30

Flamenco: Isabel Julve y Ricardo Esteve

Kaf Café

23:00

Homenaje a Silvio Rodriguez

Loca Bohemia

23:30

DJ (Clásicos españoles de ayer y de hoy)

Fusionart

8/15€
-

Dissabte 16
10:30

Taller: El origen emocional del sobrepeso y cómo superarlo As. Samadhi

19:00

Aperitivo Italiano

Gioconda

19:00

“La Caixa Adormida” (de 0 a 3 anys) Cia. Larvarium

Teatre LlueRNa

9€

20:00

#Aperitiver, Galope

Tulsa

4€

20:30

“Tríp ti co” cía Triangle Teatre

Teatro Circulo

-

21:30

Ana Vernia Trio. Jazz & Bossa Nova

Café Cronopio

-

21:30

Noche del Rock: Concierto: Els Queeners

Fusionart

21:30

Flamenco con Zamora Trío

Kaf Café

23:00

Tupersex & poemas eróticos

4B

23:00

Concierto acoplados

Loca Bohemia

23:30

DJ y Proyecciones: (Clásicos 70, 80, 90 para bailar)

Fusionart

Diumenge 17
10:00
Trueque solidario: intercambio libros por comida

4B

11:00

Let's Brunch!

La Ola Fresca

12:00

“La Caixa Adormida” (de 0 a 3 anys) Cia. Larvarium

Teatre LlueRNa

35€
-

10€
9€
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18:00

Concierto Amares

As. Samadhi

19:00

Peña Ernesto Urra

Loca Bohemia

19:00

“La Caixa Adormida” (de 0 a 3 anys) Cia. Larvarium

Teatre LlueRNa

20:00

Jornada de Malabares

Fusionart

20:30

“Tríp ti co” cía Triangle Teatre

Teatro Circulo

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

20:00

Mini.Concert 41: Pianos

TMJ

20:00

Trivial

Tulsa

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

8/6€
9€
5€

Dilluns 18

21:30

OpenJam SessioN! Todos los estilos
Dimarts 19

5€
-

Café Cronopio

9:30

Sessió especial de zumba amb música dance

10:30

Estrategias comunicación músicos y artistas (3días-9hs) TMJ

-

12:00

Martes Sicilianos: Arancini 3€

3€

Centre Mompó
La Bufala

18:00

Inicio de grupo de hatha yoga

Centre Mompó

20:00

Proyección + votación de cortometrajes para BeCurt

4B

20:00

Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete

La Pentola

20:00

Cocktail day! Ven a preparar cocktails con nosotros

London

20:00

Mini.Concert 42: Pianos

TMJ

21:30

The Jazzy Jammin Band! Impro Jazz

21:30

Micro abierto para cantautores versiones y poetas
Dimecres 20

Café Cronopio

8€
5€
-

Kaf Café

17:30

Animación lectora infantil. Lla prehistoria y la historia La Pentola

19:00

Taller creativitat complements lectura

La Rossa

20:00

Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€

Café Cronopio

20:00

Mini.Concert 43

TMJ
London

20:30

Intercambio de idiomas

21:00

Degustación comida japonesa(8 piezas de sushi)

Tulsa

21:30

Las paranoias de la Dra. Muerte + Follow me

Fusionart

21:30

Pablo Monleón canción de autor

Kaf Café

60€/mes
-

3€

17-22 MAIG 43
22:30

Malvaloca. Flamenco fashion

23:00

Ginclub: conoce la ginebra de la semana y sus secretos London

La Gramola
-

Dijous 21
17:00

Taller de reflexología podal

Centre Mompó

18:00

Taller de Cocina: Sopas frías & bebidas veraniegas

Olegari

18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

Terra

20:00

Speak English!

La Ola Fresca

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

La Pentola

20:00

Jam Session

Loca Bohemia

20:00

Mini.Concert 44: Pianos

TMJ

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:00

Macrojueves! Cenas MacroBIÓticas

Café Cronopio

21:00

Monologista. Vicent Bori Cuesta

El L. de la Rana

21:30

Versonautas: Roqui Albero & Ana Sanahuja

Café Cronopio

21:30

Circuito Intercities con Ana Bejar y Rick Treffers

Kaf Café

22:00

Mateo Rived Trio (Silence Moods.Cool Jazz)

enBabia

22:30

Jam de Improvisación. Teatro de humor improvisado

La Gramola

22:30

Circuito Café Teatro con Rafa Forner

Tulsa

23:00

Monólogo “sobreviviendo que no es poco”

Loca Bohemia

23:00

Acústico Pau Klason

London

Divendres 22
17:00
Constelaciones familiares

6€
5€
-

8/15€
5€

3/6€

Centre Mompó 65/15€

17:00

Aprende a usar la máquina de coser

Esperanzarecicla

19:00

Tube Chats: tvideo&english conversation

4B

23€

19:30

Charla Taller Orgasmos y compañía

La A. Conchita

5€

20:00

“Esto no es vanguardia” Cia. Jesús Ge.

Teatre LlueRNa

7€

20:00

Sonidos 60's

Tulsa

20:30

Jare Jare (Mantra Rock)

4B

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial

Al-Paladar

21:00

Inauguración “Retratos dactilares” Ana Roca

El L. de la Rana

8/15€

21:00

“El Eco de Antígona” TaniNNaTeatre

Teatro Circulo

-

21:30

Noche Flamenca: Rafael Vargas Trío

Café Cronopio

-

Fusionart

21:30

Concierto: Black Gold (Soul, Jazz, Pop) + invitados

21:30

Elvira Sastre y Adriana Moragues poemas y canciones Kaf Café

23:00

Concierto Chill Addicts

Loca Bohemia

6€

44 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
adult/a + xiquet/a

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

23:30

DJ (Música de ayer y de hoy para bailar)
Dissabte 23

Fusionart

9:30

"El árbol Transgeneracional y el Proyecto Sentido”

As. Samadhi

45€

10:00

Taller fotografia estenopeica (pinhole)

Caixa Fosca

35€
40€

10:00

Jornada oriental: Unir el cielo con la tierra

Centre Mompó

10:30

Previo pruebas de acceso al Conservatorio de EEPP

TMJ

11:00

Dones i Creativitat: tallers, xerrades, cultura i shopfunding CIM

17:00

Aprende a usar tu cámara réflex como un profesional

Fusionart

17:30

Jornada d'irreflexió: Toni de l'Hostal i Kale Barraka

Murta

18:00

Inauguración de La Barbería London

London

18:30

Lectura poètica "Papallones silenciades sobre una mar de gel" La Rossa

19:00

Aperitivo Italiano

Gioconda

19:00

Inauguración Tiempo de Jose Rapado

La Gramola

-

-

19:00

Gran picaeta

London

19:00

“La sopera i el cullerot” Cia. Contar i Crear.

Teatre LlueRNa

20:00

#Aperitiver, Tórtel

Tulsa

20:30

“El Eco de Antígona” TaniNNaTeatre

Teatro Circulo

-

21:30

Auténtico Blues con Danny Boy & Raoul T-Bonski

Café Cronopio

-

21:30

Noche Brasileña: Elaine Canineo Trio, BemBrasil+Degustación

Fusionart

22:00

¡Sexto aniversario de Kafcafe!

Kaf Café

23:00

Concierto Besarabia

Loca Bohemia

23:00

Concierto Volstead Swing Project

London

23:30

DJ: (Música para bailar) + Caipiriña 3,50€
Diumenge 24

5/7€
4€

Fusionart

10:00

Taller familiar de Cianotipia

Caixa Fosca

11:00

Let's Brunch!

La Ola Fresca

12:00

“La sopera i el cullerot” Cia. Contar i Crear.

Teatre LlueRNa

17:00

Aprende a usar tu cámara réflex como un profesional. Fusionart

19:00

Peña Ernesto Urra

30€
10€
5/7€
-

Loca Bohemia

19:00

“La sopera i el cullerot” Cia. Contar i Crear.

Teatre LlueRNa

19:30

Peccatum Tuppersex: espectaculo de humor

La Gramola

5/7€

22-27 MAIG 45
20:00

Cuentos Sufí: fuente de conocimiento

4B

20:00

Gran Subasta: todo a partir de 1€

enBabia

20:00

Jornada de Malabares

Fusionart

20:30

“El Eco de Antígona” TaniNNaTeatre

Teatro Circulo

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

Dilluns 25
20:00
Mini.Concert 45: Clarinets i Ensemble

TMJ

20:00

Trivial

Tulsa

21:00

OpenJam SessioN! Todos los estilos

Café Cronopio

21:00

Los lunes al sol naciente: cena japonesa

Chico Ostra

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

Dimarts 26
10:30
Curso: plan marketing musical (4dias-12hs)

TMJ

12:00

La Bufala

Martes Sicilianos: Arancini 3€

5€

19:00

Taller de masaje facial para aumentar la energia vital

Itamora

20:00

Proyección+votación de cortometrajes para BeCurt

4B

20:00

Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete

La Pentola

20:00

Cocktail day! ven a preparar cocktails con nosotros

London

20:00

Mini.Concert 46: Corda polsada

TMJ

20:30

Sessió especial de pilates amb elements, zona lumbar

Centre Mompó

21:00

Degustación comida india Tulsa Café 3€.

Tulsa

21:30

The Jazzy Jammin Band! Impro Jazz

Café Cronopio

21:30

Micro abierto para cantautores versiones y poetas

Kaf Café

12€
5€
3€
8€
5€

3€
-

Dimecres 27
17:30

Animación lectora infantil. La prehistoria y la historia La Pentola

19:00

Taller creativitat complements lectura

La Rossa

20:00

Microprecios: Quinto y tapa: 1,50€

Café Cronopio

20:00

Mini.Concert 47: Corda polsada

TMJ

20:30

Intercambio de idiomas

London

21:00

Degustación comida japonesa (8 piezas de sushi)

Tulsa

21:30

Nina Pakari: "Sin Título" (Monólogo musical)

Fusionart

21:30

Danza contemporánea con Noelia Arcos + invitadas

Kaf Café

22:30

Mendoza & Puerto & Garzinsky

La Gramola

23:00

London Comedy: Antonio, la anticomedia

London

23:00

Ginclub: conoce la ginebra de la semana y sus secretos London

60€/mes
-

3€

-

46 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
adult/a + xiquet/a

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

Dijous 28
12:30

Taller de masaje

Centre Mompó

18:00

Aprendre Valencià amb nosaltres

Terra

20:00

Speak English!

La Ola Fresca

20:00

Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana

La Pentola

20:00

Jam Session

Loca Bohemia

20:00

Mini.Concert 48: Corda polsada

TMJ

21:00

Les nits de Al-Paladar. Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:00

Macrojueves! Cenas MacroBIÓticas

Café Cronopio

21:00

Monologista. Joe Mecanic

El L. de la Rana

Isaac Miguel – canción de autor

Kaf Café

22:00

Javier Zamora Quartet (Flamenco)

enBabia

22:30

Jam de Improvisación. Teatro de humor improvisado

La Gramola

21:30
21:30

Café Cronopio

23:00

Acústico Twise
Divendres 29

5€
-

8/15€
7€
-

London

17:30

Introducción al teatro terapéutico

Centre Mompó

19:00

Tube Chats: video&english conversation

4B

10€

19:30

Charla Taller Fantasias eróticas

Alegre Conchita

20:00

“Sólo, el hombre solo” Cia. El Ekeko Tambaleante

Teatre LlueRNa

21:00

Les nits de Al-Paladar". Sopar amb carta especial.

Al-Paladar

21:00

“El Eco de Antígona” TaniNNaTeatre

Teatro Circulo

-

21:30

Xavi Gómez (El cantautor jazzero)

Café Cronopio

-

21:30

Noche del Rock- Concierto: Historia de O

Fusionart

21:30

Daniel Higiénico

23:30

DJ: Rock del Mundo
Dissabte 30

5€
7€
8/15€

Kaf Café
Fusionart

9:30

Taller: “Asumir la Ley en la vida cotidiana”

As. Samadhi

10:00

Taller clown (2 dias)

4B

10:00

Realizar una película low cost y no arruinarse con este taller Ochovideos

30€

10:30

Yoga y los chacras, con Mön Díaz

10€

Centre Mompó

150€
50€

28-31 MAIG 47

10:30

Masterclass: Criterios transcripción y arreglo guitarra

TMJ

-

10:30

Masterclass: La música de cine

TMJ

-

10:30

Masterclass: Lectura de big-band para bateristas

TMJ

17:00

Cook, bake&learn English: Cake Bake

La Ola Fresca

18:00

Benimaclet t'estime: Fira, tallers, sarau i dansà

P. Benimaclet

19:00

Aperitivo Italiano

19:00

12€
-

Gioconda

5€

La Rossa

19:00

“Pinotxo, el titella” Cia. LlueRNa Teatre

Teatre LlueRNa

20:00

Sonidos 60's

Tulsa

5/7€

20:00

#Aperitiver, Pentatrónika

Tulsa

20:30

“El Eco de Antígona” TaniNNaTeatre

Teatro Circulo

21:00

PizzaJazz

4B

-

21:30

Los increibles Clau de Swing!

Café Cronopio

-

4€
-

21:30

In a Swing Key Party

Fusionart

3€

21:30

Dj (Swing) + Pizzas 1€

Fusionart

3€

21:30

Slam Poetry VLC slamer invitado Salva Soler

Kaf Café

23:00

Nestor Rausell y los impostores y Blau Llampec
Diumenge 31

Loca Bohemia

9:30

Taller: “Asumir la Ley en la vida cotidiana’’

As. Samadhi

10:00

Taller clown (2 dias)

4B

50€

11:00

Let's Brunch!

La Ola Fresca

10€

12:00

“Pinotxo, el titella” Cia. LlueRNa Teatre

Teatre LlueRNa

19:00

Peña Ernesto Urra

Loca Bohemia

19:00

“Pinotxo, el titella” Cia. LlueRNa Teatre

Teatre LlueRNa

20:00

Jornada de Malabares

Fusionart

21:00

Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda

Terra

150€

5/7€
5/7€
5€

48 LLOCS

A Contar Mentiras
Escola de dansa

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

Al-Paladar

Taverna i take away
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl+Dx+Dj 8:30-20 Dv+Ds 10-23 Dg 10-17
96 338 93 39
facebook / AlPaladar
al-paladar.com
Sembla que en Al-Paladar han encertat
amb la recepta per a fer que es detinga
el temps. Els responsables de tal descobriment són Dario, María i Lorena. Tres
persones amb tres principis, un objectiu
i un secret. Els seus principis: el respecte
al medi ambient, la proximitat i la qualitat del producte. El seu objectiu: menjars
sans, casolanes, saboroses, assequibles per
a totes les butxaques. I el seu secret: productes ecològics, de temporada i coccions
lentes.

49

La Alegre Conchita

Projecte educatiu i sexològic
C/ Sant Esperit, 8
Dl-Dv 10:30-14h 17-21h Ds 11-14h
655 641 515
facebook / la.a.conchita
laalegreconchita.com
La Alegre Conchita naix per a ocupar un
buit i per a dissipar els tabús entorn d’una
qüestió fonamental: la sexualitat.
Estem en un lloc diferent, on tant hòmens
com dones poden trobar-se a si mateixos.
Elena i Raquel, dues sexòlogues i educadores socials, regenten aquest singular
lloc on no falta la confiança, l’humor i les
ganes d’ajudar a superar pors i prejuís. Un
lloc on la gent és més feliç, més alegre,
com la protagonista de la famosa cançó:
La Viuda Conchita.

50 LLOCS

La Bufala

Restaurant napolità
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dx-Dl 13-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet
La Bufala és més que un restaurant, més
que una pizzeria, és un lloc que et transporta a una altra part del món. En el mediterrani conviuen moltes cultures, molts
sabors i olors.
En entrar ací viatgem a Nàpols, lloc que
va veure nàixer a la pizza i a Ernesto, el
seu cuiner. De totes les pizzes, ell prefereix
la clàssica, la genuïna, la pizza Margarita;
amb la mozzarella de búfala, la tomaca de
les faldes del Vesuvi i la coronació de fulls
d’alfàbega.

Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

51

Café Cronopio
Café-llibreria

C/ Baró de Sant Petrillo, 46
Dm-Dx 17-00 Dj-Ds 17-1:30 Dg 17-23
96 064 17 17
facebook / CafeCronopio
Què és un cronopio? És una paraula inventada 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 prefereixen viure un record que estar darrere
d’una càmera de fotos. Cortázar entenia
què era perquè es va passar la vida intentant ser u. Potser, a Laura li passa el mateix. Dia rere dia, intenta viure vivint. Ser
un cronopio.

52 LLOCS

Centre Instructiu Musical
Escola de música

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

Centre Mompó
Teràpies naturals

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centremompo
centremompo.es
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 preocupacions, angoixes i malalties. Tot això
a base de teràpies naturals, massatges, osteopatia, 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.
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Chico Ostra
Café-llibreria

C/ Músic Belando, 15
Dl-Dj 18-00h Dv-Ds 18-1:30h Dg 12-15h
960 719 944
facebook / chicoostra
chicoostra.com
Raquel no s’ha convertit en un llit com
la xica de La Melancòlica Mort del Xic
Ostra de Tim Burton, però ha aconseguit que el seu lloc, una cafeteria-llibreria
a Benimaclet, siga com una novel·la. La
proporció allargada del local fa que anem
capítol a capítol descobrint històries i
anècdotes. Nosaltres, per la nostra banda,
llegim aquesta novel·la línia per línia seguint les seues prestatgeries. Prenem una
copa de vi assentats, comptant i escoltant
les nostres pròpies històries.

54 LLOCS

El Club de los Poetas
Escola de teatre

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

enBabia

Café i pauses
C/ Rafael Tramoyeres, 6
Dm-Dg 19-1:30h
617 360 060
facebook / gentenbabia
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’honestedat, des de la pausa i el café. I la música, per descomptat. O tan sols 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.
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Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Poeta Ricard Sant Martí, 17
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com
Escuela Meme és un lloc on tot és possible. Un projecte d’autogestió que pretén
apropar l’ensenyament dels oficis i de la
cultura a totes les edats i gèneres.
Una antiga alqueria, que feia 20 anys que
estava abandonada, és l’espai recuperat
per aquest digne objectiu. Mà a mà, els
seus socis han aconseguit crear una escola
que vol ser diferent, que vol transmetre
valors socials i aposta per l’aprenentatge
intergeneracional. El lloc perfecte per
aprendre en llibertat.

56 LLOCS

Esperanzarecicla

Costura i artesania

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

Fusionart

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

57

La Gramola
Café-bar

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

58 LLOCS

Itamora

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

Kaf Café
Café literari

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

C/ Arquitecte Arnau, 39
Dl-Dv 10-14h 16:30-20:30h
Ds 11-14h 17-19:30h
96 205 06 60
facebook / El-lienzo-de-la-rana-II
Poques tendes de belles arts tenen el mateix compromís que aquesta té amb els
artistes, estudiants i aficionats a l’art.
Un lloc on no tan sols trobaràs molts colors, pinzells, marcs, cartolines, una ampla varietat de papers i suports en diverses
grandàries. Sinó que també, trobaràs un
tracte amable i proper. Trobaràs a Francisco, 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.

Loca Bohemia
Café-bar

C/ Enric Navarro, 8 drt
Dx-Dl 18-1:30h
96 326 66 13
facebook / locabohemiacafebar
Tot està preparat. Les butaques i les cadires cadascuna al seu lloc i una llum suau
inunda tot l’espai. De sobte, un grup
de músics puja a un escenari quasi improvisat. I després, el silenci. La música
comença a poc a poc. La primera peça,
una cançó sense partitura no deixa indiferent 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.
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London

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

MCP Arquitectura
Estudi d´arquitectura

C/ Rambla, 16
Dl-Dv 9-14h 17-21h
96 391 13 39
mcparquitectura.com
Fa 4 anys, una tragèdia marca l’inici d’un
nou projecte per a Manuel Cerdà. Maria,
la seua veïna, falta. És aleshores quan adquireix la seua casa i aquesta comença a
transformar-se en Multicultural Project,
MCP Arquitectura. Aquest no només un
estudi d’un arquitecte, ja que exposicions
d’art, fotografia, arquitectura i conferències conviuen amb les seues maquetes i
dibuixos. Han canviat moltes coses però
aquesta continua sent la casa de Maria.
Una casa oberta a tothom.
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La Ola Fresca
Delicafé

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
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.

L’Olegari
Pizzeria

C/ Músic Hipòlit Martínez, 8
Dl-Dg 16-1:30h
653 222 681
facebook / olegari.benimaclet
Quan un entra en l’Olegari, no està entrant en una pizzeria, està entrant en un
gran saló d’una casa mediterrània. Un
lloc on la informalitat és sinònim de comoditat. 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 italianes i productes frescos i de temporada.
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La Pentola

Osteria - Pasta fresca

La Repartidora

Llibres, formació i comunicació

C/ Vicente Barrera Cambra s/n
Dm-Dv 8:00-0:00h Ds-Dg 10:00-1:00
96 327 68 06
facebook / lapentolavalencia
lapentolavalencia.es

C/ Arquitecte Arnau, 5
Dx-Dv 10:30-13:30 17-20 Ds 10:30-13:30
96 361 27 66
facebook / larepartidora.valencia
larepartidora.org

Aquesta és la història d’un tirapasta. Un
objecte poc freqüent per aquesta la nostra
terra però, l’objecte més valuós que un
amant i expert de la cuina italiana tradicional com Luca pot tenir al seu poder.
Aquest tirapasta té ja més de 30 anys, un
vertader expert, per tant, en fer tot tipus
de pasta fresca: Tortellini, ravioli, tallarins, plaques de lasanya... Un regal, a més,
d’una àvia al seu estimat net. Des que
Luca el va portar d’Itàlia, no ha aturat ni
un dia sencer de fer pasta!

“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui
seran els pobres de demà.” Aquesta frase
del passat il·lustra el que seria el pensament d’un grup de cinc persones, que
volen canviar el sistema des de dins. Totes
elles han creat La Repartidora, un projecte social, cultural i polític autogestionat
que dóna suport a projectes d’economia
solidària, productes ecològics i llibreria.
Tot per a preparar el que ha de vindre. Ja
que com va dir el filòsof: “El revolucionari
ha d’escoltar l’herba créixer.”
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La Rossa

Llibres en femení
C/ Enric Navarro, 26
Dl-Ds 10:30 - 14:00 16:30-20:30
688 927 573
facebook / librerialarossa
Dorothy Parker va escriure Una Rossa
Imponent, un dels relats més emocionants i perfectes de la literatura del segle
XX. La Rossa, no sols fa un homenatge a
aquest text i autora sinó que vol convertir-se en un lloc de referència per tothom
que busque autores nacionals i estrangeres. 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.
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Samadhi

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

Taller de Música Jove

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

65

Teatro Círculo
Teatre

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

Teatre Lluerna
Teatre de titelles

C/ Poetes Anònims, 1
Dv 20h Ds 18h Dg 12h, 18h
96 389 93 89
facebook / pages/Lluerna-Teatre
teatrelluerna.com
Teatre Lluerna és el resultat de 25 anys
d’ofici. Una aposta clara pel teatre de titelles 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 verdaders miracles. Un tros de fusta i tela, de
sobte, té vida pròpia, el titellaire, la persona 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.
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El Terra

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

Tulsa Café
Café-bar

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

vols entrar?
benimacletentra.org
benimaclet.entra
benimacletentra

