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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!

ÍNDEX
ARTISTA DEL MES

BENIMACLET CUINA

Luis Linares - Il·lustrador
4

Carbonara - L’Olegari
22

HUMANS DE BENIMACLET

BENIMACLET COENT

Manuel - Bicicletero entusiasmat
7

Hermanos Coent
23

BENIMACLET CONTA

BENIMACLET DE CINE

Xalet Vista Alegre - Alba Sanchis Peris
8

Actrices - Daniel Gascó
24

FENT BARRI

BENIMACLET XICOTET

Arrogar-se el dret de fer barri - David Estal
10

La nit més curta
26

FENT CIUTAT

TALLERS

XVI Concurso C. Café Teatro / Tenderete 10
12 / 14

Sempre aprenent
28

BENIMACLET ESCRIU

PLÀNOL

ZOE - Revista literària
16

No et perdes
33

BENIMACLET SONA

AGENDA

IV Fira de la Música de Benimaclet
18

Què fer aquest mes
34

BENIMACLET APRÉN

LLOCS

Retir Samadhi - As. Samadhi
20

Sentir-se com a casa
46

4 ARTISTA DEL MES
accessible. Una forma lleugera i efectiva
de transmetre una idea. Més accessible que
un original. En aquest sentit sí que és de
supervivència, de la supervivència de l’art
i de l’artista.
La vida seria més fàcil si les verdures tingueren forma de cilindre? Transgènics?
No ho crec. Aquest dibuix és només una
ocurrència. Un acudit fàcil que vaig decidir
utilitzar per a fer una prova d’estil. No estic
segur de per què he decidit publicar-ho,
però ací està. En tot cas és més una ironia
que una voluntat de recolzar l’ús de transgènics.

Luis Linares

Il·lustrador - Portada del número de juny
luislinares.org
facebook / Raro Raro Normal
facebook / Luis Linares-Ilustración
Actualment està treballant en el còmic:
Las Aventuras de Franky y Willy
Una creïlla gegant en una butaca? Explica’t... O una creïlla asseguda en una
butaca xicoteta. És un dibuix basat en un
joc que proposa Gianni Rodari i consisteix
a combinar dos elements diferents per a
crear una història. L’anomena, el binomi
creatiu. A partir d’eixa combinació, cadascun de nosaltres pot imaginar una història
diferent. Es tracta només de jugar.
Postal. Objecte de culte o de supervivència? De culte no. Em sembla un format

La sèrie Fácil és més complicada del que
sembla. En quina línia filosòfica se situa? Bé, si he de situar-la en un corrent,
no sabria què dir-te, però té a veure amb
la psicomàgia de Jodorowsky, amb alguna
cosa que vaig experimentar en una expo
de Marina Abramović o amb El palau del
projectes, de Ilya Kabakov.
Vols riure’t de nosaltres o que ens riguem
amb tu? Cap de les dues. En el fons sóc
molt seriós, a vegades massa…
Raro Raro Normal és una declaració de
principis o és com et presentes? És més
aviat una observació, i és que a vegades ens
sentim aïllats perquè creiem que el que ens
succeeix no li passa a la gent normal. Mentrestant, la gent que intenta ser normal
l’única cosa que fa és intentar ocultar les
seues rareses, sense adonar-se que la normalitat és només una imatge impossible.
M’imagine que voler mantenir aquesta suposada normalitat es pot arribar a convertir
en alguna cosa molt estranya, alguna cosa
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així com una façana impossible d’aguantar-se per si mateixa. En definitiva, vull dir
que som més semblants entre nosaltres del
que ens creiem.
Menys és més? O com menys sapiem
millor? Doncs, una vegada vaig llegir que
l’art ha de tindre una part comprensible i
una altra que no ho siga, o també que l’art
l’acaba de construir l’espectador amb el
seu pensament sobre l’obra. En qualsevol
cas, crec que és una mica del meu caràcter aquesta tendència a explicar més aviat
menys que més. La meua intenció no és
molestar a l’espectador descol·locant-lo.
Abans sí que era així. Ara si algú em pregunta alguna cosa, directament intente respondre amb tota la claredat que puc.
Com descriuries a la teua fidel aliada la
ironia? La ironia és donar a entendre el
contrari del que es diu. És fàcil usar-la, és
resultona i efectiva. Crea tensió i és atractiva. I encara que sembla mentida, en la sèrie
Fácil no hi ha ni un poc d’ironia. De fet,
les meues idees van en el sentit de les coses
que dic. Quan dic que és fàcil fer equilibris
sobre una corda fent malabars estic apuntant en la direcció de creure en les nostres
capacitats. Realment és fàcil si una persona
ho veu d’eixa manera. En altres dibuixos sí
que encara apareix la ironia, encara que ja
estic una mica cansat d’ella.
Podeu trobar Raro Raro Normal a...
Estudio 64
C/ Benicolet, 2 (Plaça Benimaclet)
Dl-Dv 17:00-20:30 Dx-Ds 10:30-14:00
96 004 17 87
facebook / estudio64.ilustracion
estudio64.es
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HUMANS DE BENIMACLET 7

Manuel Cabezudo Alcántara, 32 anys
Bicicletero entusiasmat
‘Faça fred o faça calor, amb bici se’n va millor’

8 BENIMACLET CONTA
rar aquesta història. Els seus iaios s’encarregaven del manteniment de la casa i
dels terrens d’horta que tenia al voltant,
així com dels cavalls i altres animals per
al consum propi. Tenien també un ampli terreny amb un jardiner a sou que
s’encarregava que el jardí estigués bonic
tot l’any. També hi havia una terrassa en
què la senyora s’asseia a prendre el sol,
així com un mirador adornat amb vidres
de colors que han desaparegut.

Xalet Vista Alegre
Casa Cafís

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com
Si caminem pel carrer Guàrdia Civil i
arribem a l’anomenat Parc de la Via podrem veure un antic xalet i potser ens
preguntem quin lloc ocupa en la història
de Benimaclet. Doncs bé, aquesta casa
es va construir a principis del segle xx
com a casa de camp residencial de la família Martí, una família burgesa i se li
anomenava Xalet Vista Alegre. Junt amb
la casa principal, hi havia una casa per al
servei. Gràcies a les nétes dels cuidadors
que van treballar per a la família Martí, Tere i Lolín, i que van viure allí gran
part de la seua vida, hem pogut recupe-

Conten que l’amo d’aquesta casa posseïa molts terrenys, tant en Benimaclet
com en altres zones de València. Així,
sembla que quan comptava el que tenia,
deia: -Jo en tinc tantes cafissaes- i repetia
tantes voltes el número de cafissaes que
tenia, que es va quedar amb el nom de
Casa Cafís. Una cafissà és una mesura
antiga valenciana que correspon a dotze
fanecades. Durant la Guerra Civil, els
cuidadors del xalet van demanar permís
als senyors per a poder oferir la casa per
a evacuats de la guerra. Pel fet que tenia un refugi, va arribar a haver-hi fins
a seixanta persones resguardades allí. A
més, el cuidador, fidel als seus senyors,
va amagar les joies i altres objectes de
valor perquè no els furtaren. També van
haver de tapiar la verge que hi havia a
l’interior de la casa per a evitar problemes.
Junt amb la casa, va ser construïda una
fàbrica de què també eren amos els Martí i de la que actualment queda únicament el testimoni de la xemeneia que hi
ha a pocs metres de la casa i que també
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crida l’atenció, com un element molt
diferent de les modernes construccions
pròximes. Es tractava d’una fàbrica de
conserves de verdures, sobretot tomaca,
en la que hi havia molts treballadors. Va
funcionar fins a 1956, segons recorden
els veïns.
Els cuidadors del xalet van treballar fins
més tard de 1968. Quan van deixar de
treballar, el senyor els va construir un
segon pis damunt de la casa de servei
perquè pogueren viure allí fins a la seua
mort, i va contractar a altres cuidadors
més joves. Segons recorden, la casa va ser
utilitzada fins a 1980.
En aquest xalet, conegut també com
a Xalet Martí, es troba actualment la
Junta Municipal d’Exposició, on es realitzen diverses tasques administratives
corresponents als districtes 6, 14 i 15 de
València.
Si un dia passejant arribeu fins a aquest
antic xalet, amb un poc d’imaginació,
podreu visualitzar encara a la família de
cuidadors que allí vivien i treballaven
per a ocupar-se d’aquesta casa d’estiueig,
que es trobava en aquells temps completament envoltada d’horta i camins com
el de Vera, del que ja parlarem més endavant.
Alba Sanchis Peris
Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet
Podreu trobar aquest lloc a...
C/ Guàrdia Civil, 19
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Arrogar-se el dret de fer barri
Benimaclet-Est. Concurs d’idees
benimacletest.wordpress.com
avvbenimaclet.wordpress.com
Ja fa més d’un any quan l’arquitecte Carles
Dolç suggerí en un debat sobre el model
d’urbanisme a Benimaclet, que caldria fer
un concurs d’idees per l’entorn del PAI de
Benimaclet-Est. Quasi res: gestionar una
convocatòria oberta per un àmbit de vora
200.000m2 per a consensuar la transició
entre l’horta i la ciutat a la ronda Nord.
Doncs ja ho hem fet! Perquè la valenta
Associació de Veïns/es de Benimaclet acceptà de seguida el repte i ho portà endavant de la mà de tot el seu equip veïnal,
presidit per Antonio Pérez, coordinat per
Arturo Sanz (Horts Urbans) i un servidor
donant una mà tècnica a l’assumpte.

Així doncs, dóna gust recordar com es va
desenvolupar i com hem aprés a fer-ho.
El primer fou crear una comissió mixta
que ens ha acompanyat durant tot l’any
amb l’organització. Segon, fer viable el
procés aconseguint el suport de les dues
universitats públiques i el patrocini de
Caixa Popular, com sabeu, una cooperativa valenciana de crèdit compromesa
pel barri (gràcies a José María Company
i a Amparo Martínez). Tercer, compondre un jurat tècnic, ciutadà i acadèmic
de prestigi més enllà de l’àmbit local. Per
tant, comptarem amb l’experiència de
tres dones: Zaida Muxí (urbanista, Barcelona), Mª Auxiliadora Gàlvez (arquitecta, Madrid) i Paola Sangalli (paisatgista,
Donosti). Amb tot, a aquest concurs on
s’han presentat 43 propostes de tot arreu,
s’ha demostrat que des de ‘baix’ es pot fer
un treball rigorós i disciplinar. Però sobretot, ens mostra que si ciutadans, tècnics i
polítics anem junts de la mà, l’Horta i la
Ciutat poden conviure en harmonia.
Les tres propostes premiades sota els lemes ‘Diàlegs per l’acció’, ‘PAHI’, ‘Welcome, tu barrio es tu casa’, més enllà de les
seues aportacions urbanístiques, socials
o ambientals, sobretot, potencien a Benimaclet-Est les condicions ja favorables
d’aquest barri amb un teixit associatiu
vital que creix cada dia, un entorn envejable, una bona connectivitat amb la resta
de la ciutat, l’agraïda mescla d’identitat
de poble amb joventut universitària, etc.
I al mateix temps destaquen la necessitat
d’un mercat de proximitat, de repensar la
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secció viària de la ronda nord, de recuperar la continuïtat dels camins de l’Horta o
de plantejar nous instruments urbanístics
que s’adapten a aquesta realitat.
L’especialista en estudis urbans, Danya
Sherman, respecte a la transformació del
High Line de Nova York on participà,
comentava que fou una ocasió on els ciutadans es prengueren el permís per a tindre una visió pròpia de la ciutat. Així és,
en Benimaclet, amb aquest concurs, els
veïns/es no sols s’han obert al fet inesperat
amb desig, sinó també com diu Víctor,
un amic filòsof, s’han arrogat el dret de
fer ciutat, és a dir, han considerat, sense
esperar a ningú des de ‘dalt’, que tenen la
capacitat de fer el seu barri com ells mateixos l’entenen. Per fi! I atenció, perquè
aquesta iniciativa pionera és fàcilment
contagiosa a altres barris!
Aquesta sí que és una victòria on el progrés deriva de l’intercanvi del coneixement tècnic amb el popular. Ens referim
al mateix saber que fou capaç de crear per
necessitat l’Horta de València, que com
descriu Joan Francesc Mira al seu darrer
llibre ‘El tramvia groc’, es tracta d’una de
les mostres més singulars i perfectes de
cultura, de cultura agrària, que ha produït la història de les societats humanes.
Continuarà.
David Estal, arquitecte.
Secretaria Tècnica Convocatòria Oberta
Benimaclet-Est
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amb diverses actuacions d’humor a l’aire
lliure en el millor ambient.
Aquesta XIV temporada ho celebren
d’una manera especial escollint com a
lloc, la Ciutat de les Arts i les Ciències, en
la seua esplanada situada entre el Museu
Príncep Felip i l’Àgora. Un enclavament
únic per gaudir a l’aire lliure del millor
humor. La festa posterior de l’esdeveniment tindrà lloc a la terrassa de l’Umbracle.
Un jurat compost per professionals de
l’escena i l’audiovisual seran els encarregats d’atorgar els premis. A més, també
està el valorat Premi del Públic.

XIV Concurso
Circuito Café Teatro

El gran esdeveniment de l’humor de l’any
circuitocafeteatro.com
facebook / Circuito.Cafe.Teatro.Val
twitter / @cctval
El Circuito Café Teatro San Miguel Valencia compleix 14 anys oferint actuacions d’humor d’octubre a maig en multitud de comerços de la ciutat, entre ells,
en el Tulsa de Benimaclet. I per a tancar la
temporada, com ja és tradició a València,
arriba el gran esdeveniment de l’humor
de l’any, la cita ineludible per a rebre el
bon temps. Com cada any, després de 8
mesos d’actuacions en diferents locals, els
8 espectacles millor puntuats pel públic
arribem al concurs final del Circuito Café
Teatro San Miguel Valencia! Tres dies

Com cada any el concurs té una part solidària. Enguany, col·laboren amb Creu
Roja, Payasospital i ATTEM. Per a això,
cada dia es realitzarà un sorteig amb lots
de regals molts interessants, entre ells el
valorat passe VIP per a tota la temporada. Aquest any, el Circuito agraeix la
participació especial de Caixa Popular
que col·labora en el patrocini de l’esdeveniment.
Diumenge passat, 17 de maig es van tancar les urnes amb els vots dels espectadors
de tot l’any, i després del recompte, es van
establir els 8 finalistes i el programa d’actuacions del concurs.
En definitiva, aquest concurs és un colofó
final, una festa de 3 dies plens d’humor
a compartir amb altres circuiteros, fidels
seguidors del Circuito Café Teatro.

13
No et perdes…
XIV Concurso Circuito Café Teatro
Dijous 18, divendres 19 i dissabte 20
Ciutat de les Arts i les Ciències
Esplanada entre el Museu Príncep
Felip i l’Àgora.

Programa d’actuacions
Dijous 18
20:00 Machirulos
21:30 Nuel Galán
23:00 Oscar Tramoyeres
Divendres 19
21:00 Teatro Indigesto
23:00 Toni Pons
00:30 Arantxa González
Dissabte 20
21:00 El Sobrino del Diablo
23:00 Compañía Aérea de Teatro
00:15 Fora de concurs. Teatro Instantáneo (Jesús F. Manzano i Miguel
Moraga)
Entrega de premis i festa posterior a la
terrassa de l’Umbracle.

Venda d’entrades
12 € / dia amb consumició inclosa
Pots comprar-les a…
Oficina del Circuito Café Teatro
De dilluns a divendres, 10:00-20:00
C/ Roca, 7
servientradas.com
Taquilla mateix dia de l’esdeveniment
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seu esforç per a acostar-nos exquisits treballs que podrem veure i així, donar inici
a l’estiu 2015.

Tenderete 10

Festival d’autoedició gràfica i sonora
tenderetefestival.tumblr.com
facebook / tenderete
L’autoedició guanya terreny a la península
Ibèrica. Després de 5 anys de crear una
plataforma itinerant per a la divulgació de
publicacions independents, arriba el Tenderete 10, Festival d’autoedició gràfica i
sonora per excel·lència de València. El festival ha marcat la seua trajectòria després
d’un esforç a la ciutat del Llevant, ocupant diferents llocs que han apostat per
aquesta iniciativa, la que també convoca
als diferents representants d’altres festivals
internacionals d’autoedició, com podrien
ser el Crack! d’Itàlia, Feira Laica de Portugal, Entreviñetas de Colòmbia, o sense
anar més lluny, el Gutter Fest de Barcelona. Ara el Tenderete continua oferint el

El mes de juny ens espera amb un alarit
còsmic gràcies al treball organitzador del
col·lectiu Vendo Oro, Unión Sonográfica del Este, els que han desenvolupat un
programa que donarà inici del 7 a l’11
de juny per obrir boca amb activitats
pre-Tenderete, en les que podrem gaudir
de xarrades, tallers i concerts de primer
nivell en llocs variats que aposten també
pel DIY: llibreries, solars i associacions
culturals, amb participants d’àmbit internacional relacionats amb l’autoedició.
Després d’aquest aperitiu, que no desmereix, el 12 i 13 de juny s’obrin les portes
de Las Naves per a començar amb la fira
de publicacions en la que trobarem fanzines, xicotetes editorials, cartells, més concerts, xarrades i ràdio en directe.
Un festival en el qual podràs veure diferents publicacions independents d’Espanya, Suècia, Sèrbia, França, Colòmbia,
Perú, Alemanya, Itàlia i Portugal que
aposten per vies alternatives que no t’has
de perdre.
Alejandro Álvarez
No et perdes...
Activitats pre-Tenderete
Del diumenge 7 al dijous 11 - Gratuït
Tenderete 10
Divendres 12 i dissabte 13 - Gratuït
Las Naves - LN3
C/ Joan Verdeguer, 16
lasnaves.com
facebook / LasNavesCCC
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Cuelga de los párpados invisibles.
Los ausentes en colores muy limpios
Brillan un segundo en la sal de las cocinas
Y luego se apagan llenos de hambre
Con manos cada vez más diminutas.
Barre el agua ceremonias y sudarios
Y las plañideras descubren el ojo seco
De los muertos más hermosos.
Después el mar se confesará de sus cenizas.
Diego López Estrems (ZOE-nº1)
2. Con el tiempo se fue acelerando la ya
cancioncilla que rondaba por mi mente...
Nos llegaron textos de gente que luego
publicamos. Un velo se rasgó en nuestras
caminatas de venta por las aceras ¡había
gente que leía poesía! A base de palabras
que navegaban en mares de conceptos iniciamos una travesía literaria:

ZOE

José García Serrano con Zoe Revista Literaria
blogspot / zoerevistaliteraria
facebook / Zoe Revista Literaria
twitter / @zoerevistaliter
1, 2, 3...
1. La canción de la revista. Quizás todo
esto comienza con la sensación de que la
poesía hacía falta, que necesitaba conocer
a gente que tuviera una inquietud poética,
literaria, espacial, musical; creo que toda
esta cadena de pensamientos fue creando
lentamente una tonadilla en mi cabeza...
Detrás del ósculo crece la carne
Detrás del ósculo crece la carne,
Fase de un astro menor
Que creciendo oculta su semejanza.
Un sol aún más oscuro nos recibe
Y su tiempo de crisálida

Bíos y Zoé (fragmento)
Dos son los términos que los antiguos
griegos poseían para referirse a la palabra
‘vida’: bíos y zoé. Si bien ambos pueden
traducirse igual, si se analizan detenidamente se vislumbran pequeñas diferencias
de matiz entre ellos. Bíos hace referencia al
modo de vida, a la manera de vivir propia
de un individuo, que empieza cuando nacemos y termina cuando morimos. También, en algunos textos, puede traducirse
por ‘el mundo en el que vivimos’. Zoé, en
cambio, puede traducirse por ‘vida’, pero
también por ‘existencia’. Hace referencia
a la vida como fenómeno extra-temporal,
que existe más allá de los individuos y que
es común a todo ser viviente, humanos,
animales y plantas. Es curioso ver cómo en
algunos autores aparecen ambos sustantivos juntos, siendo uno determinado por
otro: tou bíou zoé (la existencia de la vida).
Mª Consuelo Serrano Ruiz (ZOE -nº2)
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3. Así, la reciente melodía encontrada se
asemejo al vuelo de un mirlo, que sobrevolaba la cerca entre la materia y lo divino;
entre lo que somos y podríamos ser, podríamos conquistar...materializándose en
el tercer número de la revista. Esperamos
que la melodía siga hacia otros espacios y
que sigamos disfrutando de la poesía que
tiene la vida.
Delfines naranjas
Fue este el día
en que saltaron las poesías
como delfines naranjas
sobre el pecho marítimo
de la escritura.
En el refugio de la infancia
comienzo mi amada biografía
arremolinada con alquitrán rizado
como el crecimiento de mis pelos
acompasados con los años.
Pero fue este el día
en que saltaron las poesías
como delfines naranjas
surcando las olas
sobre el pecho marítimo,
¡José, di amante!,
¡dilo ya!
de la literatura y del color
dulce emanar de los versos
y del contacto cálido de un beso.
En mi choza de agua
gotean híbridas lágrimas de plomo
que caen alargándose por los huesos
de mis dedos en un saludo tan
potencialmente eléctrico como el deseo
y el conocimiento de Rimbaud
al saludar a la belleza.
José García Serrano (ZOE-nº3)
Envia les teues propostes literàries a...
zoerevistaliteraria@gmail.com
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Música on és tan interessant el que passa
damunt l’entaulat com a peu de terra, tan
important la música com el que es parla
d’ella, el que se sent com el que s’escolta.

VI Fira de la Música
trobada2010.blogspot.com.es
facebook / benimacletviu
Què és la Fira de la Música?
No és un espectacle, ni un festival, ni un
concert: és una trobada oberta de músics
i cantants a dos vessants. Per un costat
un públic selecte, format per persones
vinculades a l’activisme cultural i social,
a l’ensenyament i l’educació en tots els
seus graus i amb influència i capacitat
d’amplificació d’allò què seran testimonis. A l’altre vessant uns músics disposats
a interaccionar entre ells, a intercanviar experiències, coneixences i ajudes
mútues, cosa que vista la precarietat que
lamentablement arrosseguen és important. Totes dos vessants, públic i músics,
convergeixen a la carena de la Fira de la

Com funciona la Fira de la Música?
Consisteix en molt breus actuacions acústiques dels músics participants, tot un
repte sobretot per a grups de rock i ska.
A cada canvi a l’escenari aprofitem per a
parlar públicament amb ells. Amàlia Garrigós, coneguda periodista i presentadora desnonada de ràdio i televisió i Josep
Vicent Frechina, musicòleg i secretari
del jurat dels Premis Ovidi Montllor a la
música en valencià s’encarreguen d’eixa
part divulgadora. Els músics Àlvar Carpi i Rafa Xambó ens ajuden a la part de
coordinació. La participació és voluntària
i espontània, per tant no podem dir ara
mateix qui vindrà enguany, però a les edicions precedents ha passat per ací el bo i
millor del que tenim sempre que ha estat
possible. A la web de Benimaclet Viu podreu trobar tota la informació.
Com va sorgir la idea de promocionar
la música en valencià a Benimaclet?
La Fira de la Música de Benimaclet va
nàixer a recer de la Trobada d’Escoles en
Valencià de la ciutat de València de l’any
2010. L’escola Pare Català va rebre l’encàrrec de coordinar-la i l’equip directiu
va demanar la participació no sols de la
comunitat educativa sinó també de les entitats, associacions, col·lectius i persones
compromeses amb la cultura i la llengua
des de l’activisme social. La gran acollida
que va tenir la proposta va ser l’origen de
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la plataforma-associació Benimaclet Viu,
entitat catalitzadora de la promoció cultural, lingüística i social presentada públicament al febrer de 2010. Per la part musical, l’experiència aconseguida a l’escola
amb la música en valencià com a matèria
curricular mitjançant tallers lingüístics
amb els mateixos músics i l’absolut convenciment del seu enorme potencial educatiu, formatiu, transmissor i aglutinador
van ser els motors de la singular experiència què, després de la primera edició
del 2010, es va integrar en els actes de les
jornades anuals Benimaclet t’Estime que
organitza Benimaclet Viu.
Per què enguany es farà a l’escola Pare
Català?
Es commemora el 35é aniversari de la
seua creació i, més important encara, el
25é aniversari de la primera línia en valencià de les tres que ara porta endavant.
Amb motiu de la celebració 35/25, Benimaclet Viu ha decidit excepcionalment
integrar la VI Fira de la Música als actes
d’aniversari com una espècie de tornada a
l’origen: si el Pare Català va ser la clau de
volta per a la primera Fira de la Música de
Benimaclet, ara la Fira de la Música tornarà a l’escola, en agraïment i reivindicació permanent del potencial educatiu de
les cançons escrites en la nostra llengua.
Ernest Estornell
No et perdes...
VI Fira de la Música de Benimaclet
Dissabte 6 - 17:30 - Gratuït
Escola Pare Català
C/ Pare Alegre, 22
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Les activitats que desenvoluparem seran:
Ioga. Tècniques del Hatha Ioga, des de
les més físiques mitjançant les asanas o
postures exercides de forma dinàmica,
passant per tècniques de respiració o Pranayama, fins a les més subtils i relaxants
que ens aporta el Ioga Nidra.
Meditació. Ens dedicarem un temps a
observar el que succeeix en el nostre interior, calmant eixe parloteig constant de
la ment a través de la meditació mindfulness.

Retir Samadhi

Ioga, meditació, respiració conscient i
connectada, silenci i molt més…
Taller impartit per
Nuria Mirto (professora de ioga)
Sara Vilana (terapeuta renaixedora i gestàltica)
En aquest taller anem a realitzar diferents
activitats relacionades amb la salut i benestar de les persones, tan física, com a
mental i emocional. L’objectiu del taller
és donar-nos un espai per a cuidar-nos i
gaudir al mateix temps, aprenent a relaxar-nos, ser conscients del que ocorre en
el nostre interior, aprendre a viure en el
present i conéixer-nos millor a nosaltres
mateixos per a poder ser més autoreferents i autèntics en la nostra vida quotidiana.

Respiració conscient i connectada. També coneguda com a Rebirthing, amb la
qual mobilitzem tota l’energia del nostre cos, alliberant bloquejos, apartant la
nostra ment i centrant l’atenció en les
sensacions que produeix en el nostre cos,
les emocions ocultes, la claredat mental i
l’equilibri que resulta després de la sessió,
en la qual trobem la nostra pròpia autoreferència i coherència interna.
Silenci. Mitjançant la pràctica del silenci conscient tractem d’activar una major
connexió amb el moment present, observant-nos i observant el que ens envolta en
l’ací i en l’ara.
Arteràpia. A través de la qual jugarem
amb el nostre inconscient, deixant que
fluïsquen a través del dibuix informacions
no conscients, que ens permeten conéixer-nos una mica més i descobrir part
del condicionament que ens manté atrapats en els mateixos patrons repetitius,
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quines àrees de la nostra vida necessiten
una revisió, etc.
Massatge sensitiu. Una altra forma de
meditar a través del cos i del plaer; utilitzem el contacte físic per a augmentar la
nostra consciència tant en el fet de donar
com en el fet de rebre, així com podem
observar com ens relacionem amb el
plaer, quant ens permetem donar i quant
ens permetem rebre.
A més, disposarem d’una piscina estupenda, que amb aquest bon oratge podrem
gaudir en les estones lliures.
El taller està dirigit a qualsevol persona
que desitge passar un cap de setmana
en plena natura, connectant amb la seua
pròpia essència i amb l’entorn, lluny del
soroll i l’enrenou de la ciutat, amb un
grup de persones en un bon ambient de
respecte i llibertat. Tot el que aprengues
en aquest taller t’ho portes incorporat
a les teues cèl·lules, ja forma part de tu,
així que podràs aplicar-ho en la teua vida
diària sempre que així ho desitges.
Nuria Mirto i Sara Vilana
No et perdes...
Retir Samadhi
12, 13 i 14 de juny
Jardín de Mar (Gilet)
150 € / 140 € (socis)
Reserva ja la teua plaça a...
samadhisalud@gmail.com
Associació Samadhi
C/ Sant Columbà, 11
facebook/asociacionsamadhisaludintegral
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pasta amb pancetta i ous.
A diferència del que molts pensen, la carbonara no conté nata. De fet, els ingredients són: ous, bacon (cansalada o millor
encara guanciale de porc romà), formatge
d’ovella romà i pebre negre. El bacon ha
d’estar molt cruixent, com si es tractara de
carbó (d’ací el nom carbonara), els ous i el
formatge han de formar una mescla cremosa amb l’ajuda de l’aigua on s’ha cuit
la pasta. Una recepta molt senzilla, però és
justament en la simplicitat on s’ha de posar
la màxima atenció.
Pas 1 En una paella fregir el bacon a foc
baix, quan comença a ser cruixent, traure-ho de la paella i reservar.

Carbonara
L’Olegari

Dificultat Fàcil
Temps 30 minuts
Nombre de comensals 4
Ingredients
-400gr de pasta
-150gr de bacon
-3 gemmes d’ou
-1 ou sencer
-300gr de formatge d’ovella o parmigiano
-Pebre negre
La recepta de la carbonara no té orígens
molt antics. De fet, no es troba en llibres
publicats abans dels anys 60. La hipòtesi
més encertada és que en el període després
de la guerra, la gran quantitat de militars
americans a Itàlia va fer que augmentara
el consum d’ous i cansalada. Per aquest
motiu, un restaurant romà va inventar una

Pas 2 Afegir el pebre negre al greix que s’ha
quedat en la paella en fregir el bacon.
Pas 3 Coure la pasta i traure-la al dente,
posar la pasta en la paella amb el pebre i el
greix del bacon que ha quedat. Afegir dues
cullerades de l’aigua de cocció de la pasta
en la paella i cuinar 1 minut a foc viu.
Pas 4 Llevar la paella del foc i afegir les gemmes, l’ou i una mica d’aigua freda. Barrejar
tot molt bé i finalment afegir el formatge
fins a aconseguir la textura desitjada.
Pas 5 Emplatar posant el bacon damunt de
la pasta. Finalment, empolvorar amb pebre
negre i un poc de parmigiano.
Gaudeix d’aquest i altres plats a...
L’Olegari
C/ Músic Hipòlit Martínez, 8
Dl-Dg 16:00-1:30
653 222 681
facebook / olegari.benimaclet
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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Cinema oblidat, secret, o que (quasi)
ningú pensaria programar. Amb el temps
comprovarem que només s’ha d’agafar
una pel·lícula, aparentment xicoteta, donar-li data de projecció, perquè després,
quan assistim a veure-la, adonar-se’n de
com brilla. En realitat, no només a veure-la sinó al fet que ella ens contemple.
Aquest grapat de pel·lícules curioses també mira a aquest públic educat, entregat i
atent que acudeix a Teatro Círculo. Una
vegada al mes, submergits en aquest bell
espai, sensiblement sacsats per les imatges
que s’acaben de compartir, no deixem que
l’experiència s’interrompa quan encenguem les llums, deixem que continue en
un col·loqui distés.

Actrices

Teatro visto por el cine - Teatro Círculo
Títol original Actrices
Any 2007
Duració 107 min.
País França
Directora Valeria Bruni Tedeschi
Gènere Drama, comèdia, biogràfic
Fa uns quants mesos, va arrancar en Teatro Círculo un cicle de pel·lícules entorn
del teatre. No li vam donar forma definitiva ni caducitat. No concretarem si serien
adaptacions o eixe cinema que transcorre
entre bambolines, telons, camerinos, assajos i nits d’estrena. L’única cosa que desitjàvem és que es construïra al marge del
vox populi, tota eixa cultura internauta.
Ignorar comentaris i prejudicis online,
ens ha fet gaudir pel·lícules que tenen
baixa puntuació en Filmaffinity o IMDb.

Anunciem un cicle, sí, però el que oferim és una experiència de cinefòrum. En
aquestes sessions, aprenem de cinema i
teatre, comentant i descobrint simbiosis
i diferències. El teatre, i els seus xicotets
rostres, el cinema i els seus enormes rostres, són capaços d’il·luminar una gran
sala. Que el teatre, amb els seus éssers,
escenaris, llums i ombres, aconseguisca
representar al món no deixa de ser un
enigma. Però així és, aquest es cola misteriosa i màgicament, compareix en els seus
escenaris, amb tota la seua complexitat en
els seus estrets vèrtexs. El teatre ens torna
un món que és mal·leable, fràgil, res compacte, amb les seues múltiples fissures,
contradiccions i malapteses. No obstant
això, el cinema, art de la fragmentació,
crea a partir d’una sanguinària destrucció.
Desarma el món, el despeça i fins i tot,
posa en dubte la seua existència. Després,
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gràcies al muntatge, ens ho torna, una
vegada ha unit, cosit i donat sentit cada
tros. L’univers de l’escena es veu sotmés
a una tensió especial quan s’exposa en la
pantalla. És conscient de ser registrat per
aquesta màquina ciclòpia implacable, eixe
únic i sever ull de la càmera. Però també al revés: el cinema que acull al teatre
en el seu si, perquè es veja reflectit en ell,
amb tota l’agudesa que ofereixen les seues
lents.
Aquest mes de juny resoldrem un cas interessant d’homonímia. Si el 14 de maig
projectarem Actrius (1996), de Ventura
Pons; el pròxim dimecres, 24 de juny, a
les 20.30 h veurem Actrices (2007), segon
llargmetratge, inèdit a Espanya, de l’actriu i directora, Valeria Bruni Tedeschi.
Dos pel·lícules aparentment diferents que
juguen a mostrar i eliminar les màscares.
La fragilitat humana apareix pels seus
enquadraments, quan el cinema mostra a l’actriu més enllà dels escenaris. La
càmera només genera un retrat fiable de
l’actriu, si la sorprén fora del seu paper,
fabricant el seu propi text, immersa en els
seus problemes quotidians.
Daniel Gascó (Stromboli)
Teatro visto por el cine - Actrices
Per Daniel Gascó (Stromboli)
Dimecres 24 - 20:30 -2 €
Teatro Círculo
C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
96 392 20 33
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
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La nit de Sant Joan,
és nit d’alegria.
Estrellat de flors,
l’estiu ens arriba.
De mans d’un fillet
que li fa de guia.
Primavera mor,
l’hivern es retira.
Jaume Sisa

23
23
juny
juny
És la nit de Sant
Joan! Celebrem el
dia més llarg de
tot l’any!
Ara mateix tenim
la foguera ja
encesa però abans
hi havia molts
mobles vells.
Saps quins eren?
Cadascun de
nosaltres ha
portat un!
Jo he portat una...

Jo he portat un...

A_M_R_

Jo he portat un...

T _ M B_ R _ T

C_D_R A

Jo he portat una...

T_UL _
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Anem a fer Fanalets!
Necessitem
Meló d’Alger
Cullera
Ganivet
Espelma
1. Tallem la coroneta del
meló d’Alger
2. El buidem, picant la polpa
i traient-la amb una cullera
3. Fem uns dibuixos sobre la
corfa verda
4. Fem tres forats a la
coroneta i a la part superior
5. Passem un cordell i fem
uns nusos als extrems
6. Fiquem un tros d’espelma
amb un clau per fixar-lo
7. Finalment, encenem el
nostre fanalet!

No et perdes...
Taller de Fanalets
Dissabte 27 12:00
Sopar i passejada per l'horta
Dissabte 27 21:00
El Terra
C/ Baró de Sant Petrillo, 9
facebook / terra.socialbar

28 TALLERS
música
teatre
Dilluns
9:15
9:30-11:30
10:00-11:00
10:00-21:30
10:30-13:30
10:30
11:00-12:00
11:00
11:30-13:30
12:00-13:00
12:00
15.30
16:30-17:30
16:30-18:30
17:00-21:00
17:30-19:00
17:30
17:30
18:00
18:30-19:30
19:00-20:00
19:00-20:30
19:00
20:00-21:00
20:00
20:30
20.30
21:00
Dimarts
9:30
9:30
9:30-19:20

salut
xiquetes i xiquets

dansa
artesania

literatura/llengües
art

Pilates
Indumentaria Valenciana
Qigong
Pilates (5 horarios diferentes)
Laboratorio de musica
Pilates
Taiji
Hatha Yoga / info: 620221847
Indumentaria Valenciana
Defensa/condición
Taller de Circo / Info: 652645460
Pilates
Taiji
Indumentaria Valenciana
Montaje y uso impresoras 3D (16h)
Sanda
Met. Desdoblamiento del Tiempo
Yoga Infantil
Forró: Salsa brasileña
Indumentaria Valenciana
Condición
Bailes Latinos / Info: 696810012
Hatha yoga
Bagua/Xingyi
Tai Chi
Hatha yoga
Pilates
Teatro y formación de grupo I

A Contar Mentiras
Esperanzarecicla
Shen Yi
Centre Mompó
Escuela MEME
Asociación Samadhi
Shen Yi
Fusionart
Esperanzarecicla
Shen Yi
Fusionart
A Contar Mentiras
Shen Yi
Esperanzarecicla
Escuela MEME
Shen Yi
Asociación Samadhi
GREEN Kids
Fusionart
Esperanzarecicla
Shen Yi
Fusionart
Centre Mompó
Shen Yi
Asociación Samadhi
Centre Mompó
A Contar Mentiras
Fusionart

35€/m
35€/mes
40€/mes
13€/mes
20€/mes
35€/m
650€/2prs
20€/mes
15€/mes
20€/mes
39€/mes
39€/mes
35€/m
30€/mes

Yoga dinámico
Zumba
Hatha yoga (3 horarios diferentes)

Asociación Samadhi
Centre Mompó
Centre Mompó

35€/mes
25€/mes
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9:30-11:30
10:00-11:00
10:30-13:30
10.30
11:00
11:00
11:00-12:00
11:00-12:30
11:30-13:30
12:00
12:00-13:00
12:30
15:30
16:00
17:00-20:30
17:00-21:00
18:00
18:00-19:30
19:00
19:00
19:00
19:00-20:00
19:30
20:00-21:00
20:30
20:30
20:30-22:00
21:00
Dimecres
9:15
10:00-11:00
10:00-21:30
10:30

Indumentaria Valenciana
Qigong
Laboratorio de música
Danza Clásica
Entrenamiento cerebral
Yoga de la risa
Bagua/Xingyi
Clases de Teatro
Indumentaria Valenciana
Taichi y Chikung / Info: 652010296
Defensa/condición
Yoga dinámico
Pilates
Yoga de la risa
Hilado y Rueca
Grabado y estampación
Hatha Yoga / info: 620221847
Clases de Teatro
Ganchillo
Italiano / Info: 657787793
Yoga dinámico
Taiji
Taichi
Taiji 2
Pilates
Yoga dinámico
Capoeira contemporánea
Teatro y formación de grupo II

Esperanzarecicla
Shen Yi
Escuela MEME
A Contar Mentiras
Centre Mompó
Centre Mompó
Shen Yi
El Club de los Poetas
Esperanzarecicla
Fusionart
Shen Yi
Asociación Samadhi
Asociación Samadhi
Centre Mompó
Escuela MEME
Escuela MEME
Fusionart
El Club de los Poetas
Kaf Café
Fusionart
Asociación Samadhi
Shen Yi
Centre Mompó
Shen Yi
Centre Mompó
Asociación Samadhi
Escuela MEME
Fusionart

40€/mes
45€/m
36€/mes
40€/mes
35€/mes
20€/mes
40€/mes
40€/mes
40€/mes
13€/mes
35€/mes
Gratuito
20€/mes
23€/mes
35€/mes
25€/mes
30€/mes

Pilates
Qigong
Pilates (5 horarios diferentes)
Pilates

A Contar Mentiras
Shen Yi
Centre Mompó
Asociación Samadhi

35€/m
35€/mes
-

30 TALLERS
música
teatre
11:00-12:00
11:00
12:00-13:00
12:00
15:30
15.30
16:30-17:30
16:50-18:50
17:00-21:00
17:30-19:00
19:00-20:00
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-21:00
19:00
20:00-21:00
20:30-21:40
20:30
20:30
20.30
Dijous
9:30
12:00
12:00
12:30
15:30
18:00
19:00
19:00
19:30
20:30
09:30-11:30
10:00-11:00

salut
xiquetes i xiquets

dansa
artesania

Taiji
Hatha Yoga / 620 221 847
Defensa/condición
Sevillanas y Flamenco / 622 125 658
Danza Contemporánea
Pilates
Taiji
Costura a la carta
Montaje y uso impresoras 3D (16h)
Sanda
Condición
Yoga
Hatha ioga
Costura a la carta
Hatha yoga
Bagua/Xingyi
Hatha ioga
Hatha yoga
Yoga dinámico
Pilates

literatura/llengües
art
Shen Yi
Fusionart
Shen Yi
Fusionart
Asociación Samadhi
A Contar Mentiras
Shen Yi
Esperanzarecicla
Escuela MEME
Shen Yi
Shen Yi
Escuela MEME
Centre Mompó
Esperanzarecicla
Centre Mompó
Shen Yi
Centre Mompó
Centre Mompó
Asociación Samadhi
A Contar Mentiras

13€/mes
20€/mes
35€/m
550€/2prs
20€/mes
39€/mes
39€/mes
25€/mes
39€/mes
35€/m

Yoga dinámico
Asociación Samadhi
Hatha yoga
Centre Mompó
Taichi y Chikung / Info: 652 010 296 Fusionart
Yoga dinámico
Asociación Samadhi
Pilates
Asociación Samadhi
Lindy Hop/blackbottom.vlc@gmail.com Fusionart
Kundalini yoga
Centre Mompó
Yoga dinámico
Asociación Samadhi
Capoeira Angola / Info: 686 732 165 Fusionart
Yoga dinámico
Asociación Samadhi
Costura a la carta
Esperanzarecicla
Qigong
Shen Yi

39€/mes
20€/mes
35€/mes
25€/mes
30€/mes
-
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10:30
11:00-12:00
11:00-12:30
11:40-13:40
12:00-13:00
12:30
16:00-18:00
18:00-19:30
18:00-20:00
18:00-20:00
18:10-20:10
18:30-21:30
19:00-20:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:30-22:00
Divendres
09:30-11:30
10:30
11:30
11:30
11:40-13:40
16:30-17:30
16:30
17:30-19:00
18:00
19:00-20:00
20:00-21:00
20:00
Dissabte
10:00-14:00
10:00-12:00

Danza Clásica
Bagua/Xingyi
Clases de Teatro
Costura a la carta
Defensa/condición
Danza Contemporánea
Costura a la carta
Clases de Teatro
Esparto
Taller de pintura y dibujo
Costura a la carta
Pilates (3 horarios diferentes)
Flamenco y sevillanas
Taiji
Taiji 2
Capoeira contemporánea

A Contar Mentiras
Shen Yi
El Club de los Poetas
Esperanzarecicla
Shen Yi
A Contar Mentiras
Esperanzarecicla
El Club de los Poetas
Escuela MEME
El L. de la Rana
Esperanzarecicla
Centre Mompó
Loca Bohemia
Shen Yi
Shen Yi
Escuela MEME

45€/m
35€/mes
30€/m
35€/mes
10€/mes
6€/hora
35€/mes
20€/mes
25€/mes

Costura a la carta
Met. Desdoblamiento del Tiempo
Estimulación temprana
Música intuitiva para adultos
Costura a la carta
Taiji
Estimulación temprana
Sanda
Empoderament per a dones
Condición
Cubba
Cubba

Esperanzarecicla
Asociación Samadhi
GREEN Kids
Asociación Samadhi
Esperanzarecicla
Shen Yi
GREEN Kids
Shen Yi
La Rossa
Shen Yi
Centre Mompó
Centre Mompó

30€/mes
23€/mes

Grabado y estampación
Curso de electricidad doméstica

Escuela MEME
Escuela MEME

40€/mes
25€/mes

A Contar Mentiras 33 4B
34 Al Sol
Al-Paladar
35 Café de Coco
3 La Bufala
36 Caminito
4 Caixa Fosca
37 El Carabasser
5 Café Cronopio
38 La Carabasseta
6 Centre Mompó
39 Cotó
7 CIM Benimaclet
40 Cottontex
8 Chico Ostra
9 Club de los Poetas 41 Domenech
42 El Aprendiz
10 EnBabia
43 Feria de la Tapa
11 Escuela Meme
44 Gioconda
12 Esperanzarecicla
45 Glop
13 Estudio 64
46 Gruseco
14 Fusionart
47 La Mareta
15 La Gramola
48 Librería Gaia
16 Green Kids
49 Murta
17 Itamora
50 Ochovideos
18 Kaf Café
19 Lienzo de la Rana 51 Rep. Valenciana
52 Shen Yi
20 Loca Bohemia
53 Sudestada Tattoo
21 London
22 MCP Arquitectura 54 La Tienda de Bofi
55 Tiramisu Trattoria
23 La Ola Fresca
56 Torino
24 L’Olegari
57 Vuelta de Tuerca
25 La Pentola
26 La Rossa
BC Benimaclet Conta
27 As. Samadhi
28 Taller Música Jove
AV As.Veïns i Veïnes
29 Teatre Círculo
30 Teatro Lluerna
de Benimaclet
31 El Terra
32 Tulsa Café
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34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

Dilluns 1
14:00
Exposición Ilustracion Isabel Navarro
18:00
Clase gratuita de Forró-salsa Brasileña. Info: 633652647
20:00
Mini.Concert 49: Saxos
20:00
Trivial
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
21:00
OpenJam Session, abierta a todos los estilos,
Dimarts 2
10:30
Marketing digital para músicos y creadores (4 días-12hs)
10:30
Taller: Chal de red de ganchillo
11:00
Inicio de grupo de yoga de a risa
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
19:00
Degustación de especialidades: cerveza o vino
19:00
XIII Feria de la tapa de Benimaclet
19:30
Sessió especial de taichi
20:00
Cocktail day! ven a preparar cocktails con nosotros
20:00
Mini.Concert 50: Violins i Violes
20:30
Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete
21:00
Micro Abierto, para cantautores y poetas.
21:30
Impro-Jazz con la The Jazzy Jammin' Band
Dimecres 3
11:00
Taller de masaje
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
16:30
Charla de reiki
18:00
Cuentacuentos: Paula te cuenta...(desde 2 años)
19:00
Al-PalaTapa (XIII Feria de la Tapa)
19:00
Degustación de especialidades: cerveza o vino
19:00
Filmoteca Rock (Anvil)
20:00
Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€
20:00
Mini.Concert 51: Xelos i Contrabaixos
20:00
Participa y vota en la Final festival cortos BeCURT
20:30
Intercambio de idiomas
21:00
Degustación comida mexicana
21:30
Noche de piano con Santiago Rado
23:00
Ginclub: conoce la ginebra de la semana y sus secretos

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Itamora
Fusionart
TMJ
Tulsa
Terra
Café Cronopio

5€

TMJ
Al Sol
10€
Centre Mompó
10€
La Bufala
5€
Caminito
1€
c/ R. Tramoyeres
Centre Mompó
London
5€
TMJ
La Pentola
8€
Kaf café
Café Cronopio
Centre Mompó
La Bufala
Centre Mompó
GREEN Kids
c/R. Tramoyeres
Caminito
Loca Bohemia
Café Cronopio
TMJ
Teatro Circulo
London
Tulsa
Kaf café
London

5€
3€
1€

3€
-
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22:30
Lizzy Lee & los fabulosos blueshakers
La Gramola
Dijous 4
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
18:00
Taller: Vestido de punto playero. Taller de 3 sesiones. Al Sol
18:00
Cuentos de Leche. Elisa Matallín. Cuentos y canciones Estudio 64
18:00
Aprendre Valencià amb nosaltres
Terra
19:30
Participa y vota en la Final festival cortos BeCURT
4B
20:00
Jam session
Loca Bohemia
20:00
Mini.Concert 52: Saxos
TMJ
20:00
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
Speak English’
La Ola Fresca
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:00
Vicent Bori Cuesta
El L. de la Rana
21:30
Daniel Mata - cancion de autor
Kaf café
21:30
Noche Flamenca: Tania Salazar
Café Cronopio
22:00
Kancaneo Teatro-Improvisación Teatral + invitad@s
Fusionart
22:00
Recurso Natural Bonzi-Zanetti-Porcar(funk-groove) enBabia
23:00
Acústico: Jay&Dave
London
21:00
MacroJueves: Cenas MacroBIÓticas. La-kura Kolectiva Café Cronopio
22:30
Jam de improvisación
La Gramola
Divendres 5
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
17:15
Taller para mejorar la autoestima
As Samadhi
19:00
Taller de risoterapia
As Samadhi
19:00
Objetos Ilustrados exposición de Digo Lizán
Al-Paladar
19:00
TubeChats:video&english conversation
4B
19:30
Regreso al país de lo grande y lo pequeño. Diego Lizán Estudio 64
20:00
Peres al Roure. Cia. Jaume P. Muntaner i Isabel Robles Teatre LlueRNa
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
Tulsa
20:30
Festival Coral TMJ
Maximiliano Kolbe
20:30
Opiniones del Rey Knut III Hardeknud sobre el arte aurático Teatro Círculo
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
Blue Caravan
Kaf café
21:30
Kifi-Fusión! Rumbita Alternativa
Café Cronopio
23:00
Concierto o monólogo por determinar
Loca Bohemia

5€
20€
4/1€

5€
10/18€

7€/ecos

5€
10€
8€

7€

10-8-3€
10/18€
2€
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

Dissabte 6
10:00
Taller Canto con Marta Folquèz
4B
35€
11:00
Taller: Macetero de macramé
Al Sol
10€
11:30
Cocina e ilustra. Taller infantil
Estudio 64
15€
11:30
Taller de Arquitectura: Mi casa tiene raíces. 5-12 años GREEN Kids
6€
17:30
VI Fira de la Música de Benimaclet
E. Pare Català
18:00
Festival de Bandes Juvenils
CIM
19:00
“El fantasma del temps” Cia. Larvarium.
Teatre LlueRNa
5/7€
19:00
Aperitivo italiano
Gioconda
4/5€
20:00
Mini.Concert 53: Flautes i Oboés
TMJ
20:30
Opiniones del Rey KnutIII Hardeknud sobre el arte aurático Teatro Círculo 10-8-3€
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
10/18€
21:30
Colocats Dúo, Blues
Café Cronopio
23:00
Monólogo. Armando Arjona “soy padre”
Loca Bohemia
Diumenge 7
10:00
Taller Canto con Marta Folquèz
4B
35€
10:30
Let’s Brunch! (hasta las 16:00)
La Ola Fresca
10€
11:30
Brunch
La Pentola
10€
12:00
“El fantasma del temps” Cia. Larvarium.
Teatre LlueRNa
5/7€
19:00
“El fantasma del temps” Cia. Larvarium.
Teatre LlueRNa
5/7€
20:00
Concierto o monólogo por determinar
Loca Bohemia
20:30
Opiniones del Rey KnutIII Hardeknud sobre el arte aurático Teatro Círculo 10-8-3€
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
5€
21:30
Mollusque - piano contrabajo y canciones en francés Kaf café
Dilluns 8
20:00
Trivial
Tulsa
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
5€
21:00
OpenJam Session, abierta a todos los estilos.
Café Cronopio
Dimarts 9
10:30
Taller: Bolso cuadritos granny.
Al Sol
10€
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
5€
16:00
Inicio de grupo de yoga de a risa
Centre Mompó
10€
16:00
Taller de reflexología podal
Centre Mompó
19:30
Taller de shiatsu
Centre Mompó
20:00
Cocktail day! Ven a preparar cocktails con nosotros
London
5€
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20:00
Expocartel: nuestros mejores carteles del año
Chico Ostra
20:00
MiniConcert 54: Música de Cambra
TMJ
20:30
Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete
La Pentola
8€
21:00
Degustación comida tailandesa
Tulsa
3€
21:00
Micro Abierto, para cantautores y poetas.
Kaf café
21:30
Impro-Jazz con la The Jazzy Jammin' Band
Café Cronopio
Dimecres 10
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
5€
15:30
Sessió especial de pilates amb elements, zona lumbar Centre Mompó
18:00
Taller: Vestido de punto playero. Taller de tres sesiones. Al Sol
20€
18:00
Cuentacuentos: Paula te cuenta...(desde 2 años)
GREEN Kids
3€
19:00
Filmoteca Rock ( lemmy kilmister)
Loca Bohemia
19:00
Sesión de Live Cinema. Dpt Vídeo de la F. BBAA
Teatro Círculo 10-8-3€
19:30
Participa y vota. Final festival cortos BeCURT 2015 Estudio 64
20:00
Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa
Café Cronopio
1,5€
20:00
Mini.Concert 55: Combos i Conjunt de Guitarres
TMJ
20:30
Intercambio de idiomas
London
21:00
Degustación comida japonesa (8 piezas de sushi)
Tulsa
3€
21:30
Noche de piano con Santiago Rado
Kaf café
23:00
Ginclub: conoce la ginebra de la semana y sus secretos London
22:30
Yambú
La Gramola
Dijous 11
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
5€
18:00
Exposición de Analía Martinez. Persigue el color.
Teatro Círculo
19:30
Participa y vota. Final festival cortos BeCURT 2015 Kaf Café
20:00
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
Jam session
Loca Bohemia
20:00
Mini.Concert 56: Metalls
TMJ
20:00
Speak English
La Ola Fresca
5€
20:30
Tapas1€, quinto 1€: De tapas por el Mediterráneo
Chico Ostra
1€
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
10/18€
21:00
Monólogo: Francisco Gomez Diaz
El L. de la Rana
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
5€
21:30
Blues terapia con Nelo
Kaf café
21:30
Nit de Cata 1: Cerveses Tyris (Sopar amb maritdatge) Al-Paladar
-
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música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

21:30
Noche Flamenca: Isabel Julve y Kike Naval
22:00
Joan Saldaña i la Maquina de Guerra (latin-swing-jazz)
22:00
¿Qué hace un niño encerrado en un ático?
22:30
Jam de improvisación
23:00
Acústico: Dos Animales
21:00
MacroJueves! Cenas Macrobioticas. La-kura Kolectiva
Divendres 12
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
16:00
Iniciación Reiki I
18:00
Concert Final de Curs. Banda i l'Orquestra Juvenil
18:00
Exposición de Analía Martinez. Persigue el color.
18:00
Funglish with us. Desde 2 años
18:30
Café y Psicoanálisis, todo lo que nunca te atreviste a preguntar!
18:30
Retiro de Yoga, Meditación, Respiración y mucho más
19:00
Tube Chats: video & english conversation
19:30
Participa y vota. Final festival cortos BeCURT 2015
20:00
“Feliu al LlueRNa” Cia. Feliu Ventura
20:00
Concert Benèfic Banda "Música Jove"
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
20:30
Aula de Teatro UPV. Rusell di Napoli y Vicky Algarra
20:30
Inauguración exposición de PABLO LaCRUZ.
21:00
Les Nits de Al-Paladar
21:30
Suso Sudón - recital poético
21:30
Three for Dinner: Ana Vernia Trío. Jazz!
22:00
Noche De Swing: Dj (Black Bottom)
23:00
Concierto Kifi
Dissabte 13
10:00
Ilustración+Gaming. Juego de cartas narrativa visual y adivinación
10:00
Continuación de la formación de reiki I
10:00
Taller vivencial de coaching para padres y madres
10:30
Masterclass: Formación en el método FMTH
11:00
Taller: Chaleco ganchillo
12:00
Taller. Logra tus objetivos a través del coaching. 660072107
18:00
Exposición de Analía Martinez. Persigue el color.
19:00
L'assemblea de dones. Teatre Lliure de Benimaclet

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
Café Cronopio
enBabia
Fusionart
La Gramola
London
Café Cronopio

7€/ecos

La Bufala
5€
Centre Mompó
95€
CIM
Teatro Círculo
GREEN Kids
3€
Café Cronopio
As. Samadhi
150€
4B
La Carpeta
Teatre LlueRNa
7€
Llar Cultural
Tulsa
Teatro Círculo 10-8-3€
Tulsa
Al-Paladar
10/18€
Kaf café
Café Cronopio
Fusionart
Loca Bohemia
Estudio 64
Centre Mompó
GREEN Kids
TMJ
Al Sol
Fusionart
Teatro Círculo
CIM

40€
12€
10€
5€
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19:00
Un dia Feliç. Cia. La Monda Lironda
Teatre LlueRNa
19:00
Concierto Meditación Cuencos
As. Samadhi
19:00
Aperitivo italiano
Gioconda
20:00
#Aperitiver, Néstor Mont
Tulsa
20:30
Aula de Teatro UPV. Rusell di Napoli y Vicky Algarra Teatro Círculo
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:30
Karmento- cancion de autor
Kaf café
21:30
Noche brasileña + Degustación brasileña 1€/u
Fusionart
21:30
Paulinha & Peter Gun: Double Feel. Swing & Bossa. Café Cronopio
22:00
Concierto: Will Cord & Coco + Demostración: “Forró” Fusionart
23:00
Concierto clau de swing
Loca Bohemia
23:30
DJ: (Música para bailar) + Caipiriña 3,50€
Fusionart
Diumenge 14
10:30
Let’s Brunch! (hasta las 16:00)
La Ola Fresca
11:30
Brunch
La Pentola
12:00
“Un dia Feliç” Cia. La Monda Lironda
Teatre LlueRNa
13:00
Brunch: buffet libre.
Chico Ostra
19:00
“Un dia Feliç” Cia. La Monda Lironda
Teatre LlueRNa
19:00
Concert de la Campanya "Retrobem la Nostra Música" CIM
20:00
Concierto o monólogo por determinar
Loca Bohemia
20:30
Aula de Teatro UPV. Rusell di Napoli y Vicky Algarra Teatro Círculo
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
Dilluns 15
17:30
Taller de masaje
Centre Mompó
18:00
Audicions dels Alumnes de l'Escola "Hipòlit Martínez" CIM
20:00
Mini.Concert 57: Cor i Cant
TMJ
20:00
Trivial
Tulsa
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
21:00
OpenJam Session, abierta a todos los estilos.
Café Cronopio
Dimarts 16
10:30
Taller: Collar flores de ganchillo
Al Sol
11:00
Sessió especial de entrenamiento cerebral
Centre Mompó
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
18:00
Audicions dels Alumnes de l'Escola "Hipòlit Martínez" CIM
18:00
Entrenamiento cerebral, como mejorar tu memoria
Centre Mompó

5/7€
10€/8€
4/5€
4€
10-8-3€
10/18€
5€

10€
10€
5/7€
6€
5/7€

10-8-3€
5€

5€

10€
9€
5€
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gratuït
passa gorra
consumició inclosa

18:00
Festival Infantil Alumnat del PT y OrquesBand
TMJ
18:00
Sessió especial de hatha yoga
Centre Mompó
19:00
Introducción al teatro terapéutico
Centre Mompó
10€
19:00
Taller de maquillaje. Material incluido
Itamora
10€
20:00
Cocktail day! ven a preparar cocktails con nosotros
London
5€
20:00
Mini.Concert 58: Percussió i Ensemble de percussió TMJ
20:30
Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete
La Pentola
8€
21:00
Micro Abierto, para cantautores y poetas.
Kaf café
21:30
Impro-Jazz con la The Jazzy Jammin' Band
Café Cronopio
Dimecres 17
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
5€
18:00
Taller: Vestido de punto playero. Taller de tres sesiones. Al Sol
20€
18:00
Audicions dels Alumnes de l'Escola Hipòlit Martínez CIM
18:00
Cuentacuentos: Paula te cuenta...(desde 2 años)
GREEN Kids
3€
19:00
filmoteca rock (sound city)
Loca Bohemia
20:00
Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa 1,50€
Café Cronopio
1,5€
20:00
Mini.Concert 59: Música de Cambra
TMJ
20:30
Intercambio de idiomas
London
21:00
Degustación comida japonesa(8 piezas de sushi)
Tulsa
3€
21:30
Noche de piano con Santiago Rado
Kaf café
23:00
Ginclub: conoce la ginebra de la semana y sus secretos London
23:00
London Comedy: Open Mic con Diego Varea
London
22:30
Noise Quartet
La Gramola
Dijous 18
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
5€
17:00
Gala de Graduació de la Escola
TMJ
18:00
Audicions dels Alumnes de l'Escola "Hipòlit Martínez" CIM
18:00
Conta-contes Infantil
La Rossa
19:30
Participa y vota en la Final festival cortos BeCURT
Estudio 64
20:00
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
Final Circuito Café Teatro
C. Arts i Ciències
20:00
Jam session
Loca Bohemia
20:00
Let’s Brunch! (hasta las 16:00)
La Ola Fresca
5€
20:30
Electra de Eurípides. Dir. de Pablo Corral
Teatro Círculo 10-8-3€
21:00
Monólogo: Arnau
El L. de la Rana
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21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
10/18€
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
5€
21:30
Cere Vera- cancion de autorKaf café
21:30
Flamenco :Sergio Caledo, Selene Fdez y Tomás de los Cariños Café Cronopio
22:00
Elaine Canineo trio(bossa-samba)
enBabia
22:00
MicroFESTIVAL de TEATRE SOStenible
Fusionart
23:00
Walking on the wild side. Borja Penalba y Mire Vives London
21:00
MacroJueves! Cenas Macrobioticas. La-kura Kolectiva Café Cronopio 7€/ecos
22:30
Jam de improvisación
La Gramola
Divendres 19
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
5€
17:30
Cultiva tu talento literario. Taller por Vicente Marco Estudio 64
25€
18:00
Audicions dels Alumnes de l'Escola "Hipòlit Martínez" CIM
18:30
Café y Psicoanálisis.
Café Cronopio
19:00
TubeChats:video&english conversation
4B
19:00
Samadhi time. Sesión de respiración consciente y conectada As. Samadhi
0/5€
19:30
Participa y vota. Final festival cortos BeCURT 2015 Fusionart
20:00
Carmeta i el gegant sense cor. Cia. Alex Ferrer
Teatre LlueRNa
5/7€
20:00
Concert Orquestra "Música Jove"
TMJ
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
Tulsa
20:30
Electra de Eurípides.Dirección de Pablo Corral.
Teatro Círculo 10-8-3€
21:00
Final Circuito Café Teatro
C. Arts i Ciències
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
10/18€
21:30
Isabel Julve y Kike Naval -flamencoKaf café
21:30
The Soulers Dúo. Piano y voz. Clásicos indispensables. Café Cronopio
22:00
Noche Española."Marcos Requena“ (Flamenco puro) Fusionart
23:00
Concierto Joloc
Loca Bohemia
23:00
DJ (Clásicos españoles del Rock, Rumba,,,)
Fusionart
Dissabte 20
10:00
¡Tienes más cuento que... Mar Benegas. Cuentos infantiles Estudio 64
65€
10:00
Cursillo con Álvaro Frutos
A Contar Mentiras
50€
10:00
Taller: "Masaje tradicional tailandés en verano"(2 dias) As. Samadhi
75€
10:30
Masterclass: Evolución instrumentos de cuerda pulsada TMJ
10:30
Presentación del libro "Polirritmias bules y bulerias" TMJ
10:30
Yoga + música en vivo
Centre Mompó
10€
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12:00
Taller Lograr tus objetivos a través del coaching
Fusionart
5€
12:15
Concierto de amares
Centre Mompó
12€
18:00
Cabarè
4B
18:30
Tupperbook a la fresca (amb Llibrería Shalakabula)
Al-Paladar
19:00
Aperitivo italiano
Gioconda
4/5€
19:30
Participa y vota en la Final festival cortos BeCURT
Fusionart
20:00
#Aperitiver, Acapvlco
Tulsa
4€
20:30
Electra de Eurípides.Dirección de Pablo Corral
Teatro Círculo 10-8-3€
20:30
Quinto aniversario: tercio 1,50 € y picoteo gratis
Chico Ostra
21:00
Final Circuito Café Teatro
C. Arts i Ciències
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
10/18€
21:30
Cicorama Teatre. "micro festival de teatre sostenible" Kaf café
21:30
Natali McPears & Pablo Monleón Soul and R&B
Café Cronopio
22:00
Jamaican Night:Concierto Rubens Monasterio+Ital food Fusionart
22:30
Nit de música amb la Benimaclet Big Band (B3)
CIM
23:00
Concierto swordfish
Loca Bohemia
23:30
DJ: Jahsanti Selektor + Proyecciones
Fusionart
Diumenge 21
10:30
Let’s Brunch! (hasta las 16:00)
La Ola Fresca
10€
11:30
Brunch
La Pentola
10€
11:30
Día de la música: Concert del Cor i l'Orquestra Simfònica Metro Benimaclet
12:00
Carmeta i el gegant sense cor Cia. Alex Ferrer, El Cantacontes Teatre LlueRNa
5/7€
12:15
Dia de la música: Passacarrer. Fins el Xalet Martí
Metro Benimaclet
12:30
Concert de l'Orquestra de Pols i pua del CIM
Xalet Martí
19:00
Carmeta i el gegant sense cor Cia. Alex Ferrer
Teatre LlueRNa
5/7€
19:00
B. S. Unió Musical Benaguasil i B Simfònica CIM
Pl. Benimaclet
20:00
Concierto o monólogo por determinar
Loca Bohemia
20:30
Electra de Eurípides. Dirección de Pablo Corral.
Teatro Círculo 10-8-3€
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
5€
Dilluns 22
10:00
Sessió especial de pilates amb elements, zona cervical Centre Mompó
11:00
Menuda Escoleta: Observar, interpretar, experimentar.
GREEN Kids
6€/dia
20:00
Trivial
Tulsa
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
5€
21:00
OpenJam Session, abierta a todos los estilos.
Café Cronopio
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22:00
El Barrio - 5 micro obras a puro humor
Fusionart
Dimarts 23
9:30
Inicio de grupo de hatha yoga
Centre Mompó
11:00
Menuda Escoleta: Observar, interpretar, experimentar… GREEN Kids
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
17:00
Recitals Alumnat del Centre Professional de Música
Museu Pius V
18:30
Aprende a usar tu máquina de coser I (3horas)
Esperanzarecicla
20:00
Cocktail day! ven a preparar cocktails con nosotros
London
20:00
Exposición "Valencia entre dos luces"
El L. de la Rana
20:30
Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete
La Pentola
21:00
Degustación comida brasileña
Tulsa
21:00
Micro Abierto, para cantautores y poetas.
Kaf café
21:30
Impro-Jazz con la The Jazzy Jammin' Band
Café Cronopio
Dimecres 24
11:00
Menuda Escoleta: Observar, interpretar, experimentar… GREEN Kids
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
17:00
Recitals Alumnat del Centre Professional de Música
TMJ-M. Pius V
18:00
Cuentacuentos: Paula te cuenta...(desde 2 años)
GREEN Kids
19:00
Audició de cant i harmonia dels alumnes del CIM
CIM
19:00
Filmoteca rock (Ramones)
Loca Bohemia
20:00
Miércoles de Microprecios: Quinto y Tapa
Café Cronopio
20:30
El Teatro visto por el cine. Actrices. Dani Gascó
Teatro Círculo
20:30
Intercambio de idiomas
London
21:00
Degustación comida mexicana
Tulsa
21:30
Danza con Noelia Arcos
Kaf café
23:00
Ginclub: conoce la ginebra de la semana y sus secretos London
Dijous 25
11:00
Menuda Escoleta: Observar, interpretar, experimentar… GREEN Kids
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
17:00
Recitals Alumnat del Centre Professional de Música
TMJ-M. Pius V
18:00
Taller de shiatsu
Centre Mompó
19:30
Participa y vota en la Final festival cortos BeCURT
Kaf Café
20:00
Aperitiamo! Barra libre gastronomia italiana
La Pentola
20:00
Jam session
Loca Bohemia
20:00
Let’s Brunch! (hasta las 16:00)
La Ola Fresca

5€

6€/dia
5€
23€
5€
8€
3€

6€/dia
5€
3€

1,5€
2€
3€
6€/dia
5€

5€
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa

20:30
Electra de Eurípides.Dirección de Pablo Corral.
Teatro Círculo
21:00
Les Nits de Al-Paladar
Al-Paladar
21:00
Monólogo: Toni Frutero
El L. de la Rana
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Terra
21:00
MacroJueves! Cenas Macrobioticas. La-kura Kolectiva Café Cronopio
22:30
Jam de improvisación
La Gramola
21:30
Espectáculo por confirmar
Kaf café
21:30
Noche Flamenca: Javier Zamora, entre amigos.
Café Cronopio
22:00
Felah Mengus en acústico
enBabia
22:00
El Barrio - 5 micro obras a puro humor.
Fusionart
23:00
Acústico: Chili Billys
London
Divendres 26
11:00
Menuda Escoleta: Observar, interpretar, experimentar… GREEN Kids
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
La Bufala
17:00
Gala de Graduació del Centre Professional de Música TMJ
17:00
Taller de masaje
Centre Mompó
18:00
Funglish with us. Diviértete en inglés. Desde 2 años GREEN Kids
18:30
Café y Psicoanálisis, lo que nunca te atreviste a preguntar! Café Cronopio
19:00
TubeChats:video&english conversation
4B
20:00
Sonidos 60's (tarde/noche)
Tulsa
20:30
Electra de Eurípides.Dirección de Pablo Corral.
Teatro Círculo
21:00
La Xaranga Mecànica
Terra
21:30
Noche de Humor. Las Kancaneo Improvisación
Café Cronopio
21:30
Pau Viguer y Jose Valero - JazzKaf café
22:00
Concierto: Gloria Aleza y Toni Cotolí
Fusionart
23:00
Danza Ana Kurikka “solo de nube”
Loca Bohemia
18:30
Charla: La alegría de vivir. Manifestando mi verdadero ser As. Samadhi
Dissabte 27
9:30
Taller: La alegría de vivir. Manifestando mi verdadero ser As. Samadhi
10:00
Taller yoga: Ayananta Luna de Verano
Centre Mompó
11:00
Unité d’Habitation de Le Corbusier. taller infantil . Arquitecturas Estudio 64
12:00
Taller de fanalets
Terra
17:30
Cook, Bake, Learn English’ Picnic food
La Ola Fresca
19:00
“Sal de Mar” Cia. LlueRNa Teatre
Teatre LlueRNa
19:00
Aperitivo italiano
Gioconda

10-8-3€
10/18€
5€
7€/ecos

5€

6€/dia
5€

3€

10-8-3€

150
20€
10€
12€
5/7€
4/5€
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20:00
#Aperitiver, Frontera
20:30
Electra de Eurípides.Dirección de Pablo Corral
21:00
Les Nits de Al-Paladar
21:00
Sopar de pa-i-porta i passejada per l’horta amb fanalets
21:30
Auténtico Blues con Danny Boy & Raoul T-Bonski!
21:30
Cicorama Teatre "micro festival de teatre sostenible"
21:30
Noche Africana: La luna de África + Menú + Mercado
22:30
Fiesta de verano. ¡Concierto de Twise y photocall fresquito!
23:00
Concierto. Agus Gamino
Diumenge 28
10:30
Let’s Brunch! (hasta las 16:00)
11:30
Brunch
12:00
“Sal de Mar” Cia. LlueRNa Teatre
19:00
“Sal de Mar” Cia. LlueRNa Teatre
20:00
Concierto o monólogo por determinar
20:30
Electra de Eurípides.Dirección de Pablo Corral.
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
Dilluns 29
18:00
Taller de reflexología podal
20:00
Trivial
21:00
Los lunes al sol naciente: cena japonesa
21:00
Oferta Sopar! Hamburguesa+creïlles+beguda
21:00
OpenJam Session, abierta a todos los estilos
22:00
El Barri -5 micro obras a puro humor
Dimarts 30
12:00
Calzone da portare spiaggia! Calzone+bebida
18:30
Crea tus botones (3 horas)
20:00
Cocktail day! ven a preparar cocktails con nosotros
20:00
Degustación: conoce más sobre los licores amaros italianos
20:30
Aprende con Rosa. Habla italiano y diviértete
21:00
Degustación comida india
21:00
Micro Abierto, para cantautores y poetas.
21:30
Impro-Jazz con la The Jazzy Jammin' Band

Tulsa
4€
Teatro Círculo 10-8-3€
Al-Paladar
10/18€
Terra
Café Cronopio
Kaf café
Fusionart
La Gramola
Loca Bohemia
La Ola Fresca
10€
La Pentola
10
Teatre LlueRNa
5/7€
Teatre LlueRNa
5/7€
Loca Bohemia
Teatro Círculo 10-8-3€
Terra
5€
Centre Mompó
Tulsa
Chico Ostra
Terra
Café Cronopio
Fusionart

12€
5€
5€

La Bufala
5€
Esperanzarecicla
18€
London
5€
La Bufala
5€
La Pentola
8€
Tulsa
3€
Kaf café
Café Cronopio
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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.
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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.

48 LLOCS

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.

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.

49

Centre Mompó
Teràpies naturals

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

El Club de los Poetas
Escola de teatre

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

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 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.
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Esperanzarecicla

Costura i artesania

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

Estudio 64

Llibreria d’il·lustració
C/ Benicolet, 2 (Plaça Benimaclet)
Dx-Ds 10:30-14:00 Dl-Dv 17:00-20:30
96 004 17 87
facebook / estudio64.ilustracion
estudio64.es
Estudio 64 no és un espai qualsevol, ni
una llibreria qualsevol, és un espai únic al
barri. Un lloc on tot gira entorn de la
il·lustració. Mirem des de fora, des de la
plaça, la seua façana color esmaragda ens
crida l’atenció. Travessem la porta, i veiem
que totes les parets són de colors, amb exposicions d’il·lustradors. La decoració en
fusta és el suport perfecte per als llibres
plens de dibuixos, les peces de ceràmica,
les joies, els joguets... i també per als tallers! Tot il·lustrat, tot ben escollit.
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Fusionart

Associació cultural
C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook / fusionartespacio

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

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

Itamora

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

Llibreria i jogueteria infantil
C/ Masquefa, 40
Dl-Ds 10-14h 16:30-20h
96 389 18 99
facebook.com/greenkidsvalencia
greenkids.es
Domingo i Cristina van veure com les
seues vides canviaren de sobte amb l’arribada 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 les xiquetes. Un espai especialitzat en el joguet
didàctic per edats amb tres objectius: el
divertiment, l’aprenentatge i l’evolució.
Un espai en blanc que a poc a poc s’ha
omplit dels colors dels llibres il·lustrats,
dels joguets compromesos amb el medi
ambient i sobretot omplit per la felicitat.

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.
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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.

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.
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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.

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

La Pentola

Osteria - Pasta fresca

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

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

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.

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!
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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!

62 LLOCS

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.

un projecte de

vols entrar?
benimacletentra.org
benimaclet.entra
benimacletentra

