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Hola!
Tens entre les teues mans el 33é número de Benimaclet Entra, la teua guia del
barri.
En aquesta revista podreu trobar articles, entrevistes, art, històries, iniciatives
socials i notícies relacionades amb Benimaclet i també una agenda i tallers per a
descobrir i gaudir del barri.
Xicotets comerços i xicotetes persones
que units es fan grans. Això és aquesta
revista: Una plataforma per a unir forces,
per a proposar, debatre, dinamitzar el
barri i poder oferir activitats culturals de
manera conjunta.
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María Rodilla
Portada del número de març
Sent espectadora del teu treball, com
el definires? “La pesada de les caretes
somrients que soles parla de feminisme”
Què t’agrada dibuixar? Per a mi el dibuix
és una ferramenta de denúncia i m’agrada
utilitzar-ho amb una funció didàctica. Per
això tracte temes que em preocupen i sobre
els que crec que la societat hauria de reflexionar i corregir el seu comportament. El paper
de la dona a la societat és el leitmotiv en el
meu treball. És una qüestió que engloba una
gran quantitat de temes: el maltractament,
la desigualtat salarial, l’ablació, la censura

“El paper de la dona a la
societat és el leitmotiv en el
meu treball”
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dels mugrons a les xarxes socials... Encara
que la veritat és que m’agradaria tindre més
temps per a tractar temes com el problema
dels refugiats o de les persones sense llar.

“Tracte temes que em preocupen
i sobre els que crec que la
societat hauria de reflexionar i
corregir el seu comportament”

Tractes temes que en molts casos queden
en silenci de l’opinió pública, per què ens
fan vergonya, temes tan quotidians? Per
una part, partim d’una cultura marcada per
la religió cristiana on els conceptes de culpa
i vergonya estan molt presents. Per això tenim por de parlar de moltes coses que són
naturals. A més a més a través del cinema, la
televisió o la publicitat veiem a uns personatges que no sempre reflecteixen la societat
real. Un exemple: no hi ha persones grosses
als telediaris o a les portades de les revistes,
és com si la societat diguera “no vull veure
el teu greix, vergonyat de com ets”. Crec
que la gent cada vegada és més conscient i
la societat està més oberta a parlar de coses
que abans eren impensables, com pot ser la
menstruació. D’una altra banda pense que
les xarxes socials ens ajuden a connectar amb
persones amb realitats similars a les nostres
encara que estén molt llunys: “mira, a aquest
també li passa, al final no sóc l’únic”.

per raça, orientació sexual... El feminisme
se centra en la discriminació de gènere. Dir
que es busca la igualtat en general, l’única
cosa que fa és invisibilitzar els problemes
específics que sofreix la dona pel simple fet
de ser dona. A més a més, no és un tema
d’igualtat, busquem l’equitat perquè cada
sexe té unes característiques diferents. Un
exemple: igualtat seria que els homes i les
dones tinguérem els mateixos banys, però
les persones de sexe femení tenim la menstruació una volta al mes, necessitem una
pica per netejar-nos les mans i una paperera,
coses que pot ser en un bany masculí poden
ser secundàries en alguns casos. I vaig a parar ja perquè ompliria pàgines i pàgines amb
aquest tema.

Cailing Moran diu que si la gent tinguera
clar què significa “feminisme”, no tindria
cap problema en cridar: Sóc feminista!
Què significa per a tu aquesta paraula?
El feminisme és un moviment que busca
l’equitat entre homes i dones. M’agrada fer
un paral·lelisme amb les ONGs perquè crec
que és més fàcil d’entendre. Es podria dir
que totes les ONGs busquen el bé comú,
però hi ha de molts tipus: per protegir la
natura, la cultura, les balenes, els drets
humans, els xiquets, els refugiats... De la
mateixa manera hi ha molts tipus de discriminació: per raons de classe social, religió,

El teu treball és compromés i crític però
apareix una estètica molt naïf. Per què
tries aquest camí? Mai rebrem amb alegria
qualsevol cosa que siga contraria a les nostres idees. Quan ets crític amb la societat, li
estàs dient a la gent que porta tota la vida
equivocada i ha de corregir el seu comportament, acceptar açò no és fàcil. Si a més,
aquest missatge t’arriba d’una manera agressiva i visualment no atractiva, el rebràs amb
pitjor actitud. El meu objectiu és que la gent
reflexione i comence a canviar, si no, no té
cap sentit el meu treball. Per això crec que
aquest estil naïf fa que els meus missatges
reivindicatius arriben a més gent i siguen
millor acollits.
Parla’ns de la portada. Tenia molt clar
dues coses: primer, volia que a la portada
es reflectira la diversitat. Un exemple, quan

veiem una pel·lícula on apareix un grup de
persones, els personatges se solen dividir en:
el valent, el llest, el guapo, el graciós... i la
dona. Es veu prou bé en el cas dels barrufets, però és una estructura que es repeteix
moltíssim. És a dir, és com si els homes
pogueren ser de moltes maneres, però les
dones soles som dones. Per això volia que
aparegueren moltes dones diverses, que fora
un reflex real de com és la societat.
La segona idea que volia tractar a la portada
és l’aspecte reivindicatiu del 8 de març. Em
fa vergonya quan algú envia una imatge de
roses per Whatsapp amb un text del tipus
“Una rosa para esa mujer hermosa que está
leyendo esto: ¡Feliz día!”. I què dir de les persones que pregunten “i el dia dels homes?”.
El 8 de març és un dia per a denunciar que
a Espanya hi ha una violació cada 8 hores,
que el 2017 van morir 48 dones per violència masclista o que en 40 anys de democràcia mai hi ha hagut una dona presidenta. I si
soles se t’acudeix enviar “rosas para mujeres
hermosas”, potser ets més part del problema
que de la solució.
Entrevista per Manuel Pérez Bernat

“El 8 de març és un dia per a
denunciar que a Espanya hi ha
una violació cada 8 hores, que
el 2017 van morir 48 dones per
violència masclista o que en
40 anys de democràcia mai hi
ha hagut una dona presidenta”
mrodilla.com
twitter, instagram / @mrodilla
facebook / mariarodillailust
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perquè el mal al nostre cos cobra sentit
quan sents que tot el que estàs fent hi té
molt a veure amb la teva vida.

Roller Derby i feminisme
De vegades, preguntar-nos què és el que
volem és el millor regal que podem fer-nos.
Un dia t’alces i dius: vull fer un esport participatiu, basat en la sororitat, en què siga
necessari l’esforç conjunt i que combine
amb les meves voluntats polítiques i, a més,
que siga divertit. Sembla complex i quasi
impossible no? Doncs no. El roller derby
ho té tot. Un esport de contacte al qual
no li cal l’adjectiu del gènere femení per
nomenar-lo, assembleari, autogestionat i
feminista. I tot s’ha de dir, és molt divertit!

Posar-te els patins, reprendre una activitat
de la infantesa, enfrontar-te a la possibilitat de caure, alçar-te i tornar a provar, rebre colps i envestides, sabent que a la fi, al
teu cos hi quedaran marques, eixes conegudes besades que ens fem, són les blaüres
derby que totes portem perquè volem,

El roller derby és un esport d’estratègia,
força i resistència, on dos equips de 5 dones (4 bloquejadores i una corredora, coneguda com a jammer) han d’aconseguir
fer el màxim nombre de voltes a una pista
ovalada, en un partit de dos temps de 30
minuts. I cal dir que es tracta d’un esport
que tira per l’aire tots els estereotips físics de gènere, ja que la diversitat dels
cossos són una necessitat per al joc. Ara,
quan veig un cul gran em sent protegida,
veig en ell una força incommensurable, i
quan tinc al davant un cos menut sé percebre la velocitat i l’astúcia per a fer una
bona jugada.
I és que aquesta és la millor revenja contra l’estètica, trobar-hi la forma de deixar
de banda l’acceptació i lliurar l’espai on
cobren sentit les formes, on veritablement
són imprescindibles totes les versions
corporals per a complementar-nos. Tots
aquests cossos tan importants per dur endavant la defensa i l’atac i fer un bon joc, i
així fer conscient la idea que tots els tipus
de cossos hi són necessaris.
Aquest, sens dubte, és un esport col·laboratiu on un gran nombre de persones
participen activament porten o no patins.
A més de les jugadores, hi ha moltíssimes

On es reconeix a l’home com a
actor actiu en el compromís de
la lluita feminista

persones que s’encarreguen de la part més
organitzativa: preparar els partits, comissions de treball de l’equip, arbitratge... I és
ací on poden figurar tant dones com homes. Açò és el que més m’encisa de tot. Al
roller derby es reconeix l’home com a una
figura de suport, cura i impuls. És un plaer
formar part d’un col·lectiu en el qual es
decideix cedir l’espai per a reconèixer l’home com a actor actiu en el compromís de
la lluita feminista, mitjançant un esport i
adonar-te’n que és d’açò del que es tractava
la vida que estaves procurant per a tu i les
que estem criant.

Quan veig un cul gran em sent
protegida i quan tinc al davant
un cos menut sé percebre la
velocitat i l’astúcia

En el roller derby, a més de fer de l’esport
un concepte horitzontal, cal tindre en
compte que es juga en la direcció contrària
de les agulles del rellotge i és d’aquesta
forma, a contra temps, contra tots els estereotips, on la dona aconsegueix fusionar la
vida i el pensament, i crea una altra forma
de viure, de generar vincles i de fer política
amb patins o sense.
Perquè són als petits espais personals on
desenvolupem el suport necessari per a
gaudir d’un diari el més proper al que volem. Per tot açò, fer del meu temps lliure
política mitjançant el meu cos, ficar-me
els patins, sent mare i sense plantejar-me
l’edat que tinc, em dóna les suficients raons
per a fer de la pista i del carrer un camp
d’actuació del futur que vull.
Clara Moltó Gisbert
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casava joves enamorats d’amagat perquè
aquest acte estava totalment prohibit.
L’emperador en assabentar-se: Zas!, se’l
va carregar, i així va nàixer un sant més i
una celebració a l’amor. Però la realitat és,
que en aquestes dates se celebrava la festa
pagana de les Lupercals, en honor a Lupercus, protector dels pastors i els seus ramats
i com a homenatge a la lloba que va alletar
als bessons Ròmul i Rem.
La cosa és, que Sant Valentí a més de llençar-nos al consum obsessiu i desmesurat,
ens va convèncer que viure sense amor,
l’amor romàntic, és una autèntica merda.

Adéu Sant Valentí
Desconstruint l’amor romàntic
Acaba de passar febrer, el que diuen és el
mes de l’amor. Des de xiquetes celebrem el
dia de Sant Valentí portant peces roges al
col·legi, deixant notetes d’amor i esperant
desesperadament, que alguna persona es
recorde de tu eixe dia. Una desesperació
que arrossegues amb els anys, perquè Sant
Valentí celebra el verdader amor, l’amor romàntic, eixe amor que ens han ficat amb
cullera sopera des que tenim consciència.
Però alguna vegada ens hem preguntat
d’on ve aquesta celebració? Es tracta d’un
sant així que, ja sabem que l’església, està
darrere de la seua creació. Diu la llegenda
que Valentí va ser un sacerdot que en l’Antiga Roma, amb l’emperador romà Claudio II,

La cultura del romanç amorós no és més
que un producte de consum des d’on ha
sorgit tota una indústria i un estil de vida
que fomenta una forma de relació basada
en la dependència i inclús l’absència de
llibertat. La construcció social d’aquest tipus d’amor s’ha gestat des d’una concepció
patriarcal assentada en les desigualtats de
gènere i la submissió de les dones a l’heterosexualitat com a única forma de relació
afectiva-sexual, i en una forma d’entendre
l’amor que sobretot reforça les estructures
del sistema de classes basades en el sexe.
Està clar que açò genera molt debat, perquè, qui pot estar en contra d’una cosa tan
bonica com l’amor? No es tracta d’això,
precisament perquè crec en l’amor, és que

Sant Valentí ens va
convèncer que viure sense
amor, l’amor romàntic, és
una autèntica merda

ho defenc com un compromís, però amb
tu mateixa, amb els teus principis, amb
els teus propis límits i amb les teues necessitats. I, a partir d’ací, és un compromís
d’horitzontalitat amb el món.
És difícil desprendre’s de tota aquesta herència cultural que Disney va treballar amb
cura per a fer-nos creure en això del príncep salvador, de la dona submisa i les bodes com l’únic fi de les nostres vides. Però
la veritat és que hem de fer un esforç per
desconstruir la nostra concepció de l’amor
i les relacions que exercim entre nosaltres.
El patriarcat ens vol zeloses, monògames,
amb complexos i inseguretats. Si per a les
dones es tracta d’espera, obediència, atenció, renúncia i entrega, per als homes té
molt més que veure amb ser un heroi, un seductor, el que protegeix, salva, domina i rep.
És necessari continuar lluitant per a derrocar estereotips, destrossar els models
tradicionals, subvertir els rols i aprendre
a amar-nos lluny de la construcció social
construïda des de la concepció patriarcal
assentada en les desigualtats de gènere.
Desconstruïm llavors l’amor i les relacions,
des de la llibertat dels nostres sentiments i
els nostres cossos. Si celebrem l’amor, un
amor lliure de masclisme i de violències,
un amor en què pugues ser tu mateixa, i
pugues créixer junt amb altres persones el
temps que vulgueu compartir les vostres
vides. Es tracta d’amar-nos per descomptat, però amar-nos bé.
text: Alba Pascual Benlloch
il·lustració: gràcies Banksy :)
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ternatiu, que respecte els nostres drets i les
nostres vides. Un consum conscient, sostenible, de proximitat i de temporada.
Vaga educativa: L’actual sistema educatiu,
en totes les seues etapes d’ensenyament,
produeix i reprodueix el sistema capitalista i
heteropatriarcal que provoca la gran part de
desigualtat existent en tots els altres camps
socials. Volem una educació que transversalitze la perspectiva de gènere en totes les
disciplines. No som una excepció, som una
constant que ha estat silenciada. Volem una
educació afectiva-sexual diversa.

Benimaclet amb ulleres morades

El barri es prepara amb activitats a l’aire lliure per a visibilitzar la lluita feminista
Ens sobren els motius:
Si ens aturem nosaltres, s’atura el món. I
açò és el que volem fer les dones* el@vagafeministapv
pròxim
Vaga de cures: Som les dones les que ens
8 de març en la vaga feminista de 24 hores
encarreguem de les tasques de cures (cuidar
(amb cobertura legal), que es donarà a tot
les persones malaltes, majors, petites, fer la
el món. Des del barri de Benimaclet hem
compra, netejar, cuinar...). Totes aquestes
estat organitzant-nos per a donar tot el
tasques estan invisibilitzades i infravalorades.
nostre suport a la vaga. Som un col·lectiu
espontani molt heterogeni de dones amb
diferents condicions, edats, interessos i
professions que treballem unides per a vestir de morat el nostre barri.

Estem fartes d’estar fartes. I per això farem una vaga transversal que afecta totes
les responsabilitats de la vida quotidiana.
Volem aturar-ho tot: deixant de treballar a
casa i a la feina (treball reproductiu i productiu) de consumir i d’anar a les aules.

Si ens aturem nosaltres,
s’atura el món

Vaga laboral: Cobrem menys pel mateix
treball, patim assetjament sexual a la feina, els nostres treballs són més precaris i
temporals... Volem que la nostra feina siga
reconeguda i dignificada, per això hem
d’abolir el treball d’interna i que es regularitze la situació de les persones migrades.
Vaga de consum: Som les dones les que
majoritàriament ens fem càrrec del consum
diari i paguem més car pels productes que
utilitzem exclusivament les dones i també
els relacionats amb la criança (taxa rosa).
Volem construir estratègies de consum al-

Si ets dona*, uneix-te a la vaga, si ets
home*, facilita la vaga!
Col·lectiu Vaga Feminista País Valencià

Dissabte 3
12h - Plaça de Benimaclet
Cercavila Informativa
14h - Col·legi Pare Català
Dinar
16h - Col·legi Pare Català
“Vagines, vergonyes i altres vivències”
del Col·lectiu Gemega
Dijous 8
Dinar de PA-I-PORTA
17h - Plaça de Benimaclet
Engalanar-se cap a la manifestació
18h - Parterre
Manifestació
+ info
facebook / vagafeministapv
twitter / @vagafeministapv
*dona, bollera, transfem, identitats no binàries
*home cis, trans

l'autora que
busques
està ací
Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es
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produce al mismo tiempo que la confiscación del cuerpo de los hombres. Los únicos
que salen ganando en este negocio son los
dirigentes.” Teoría King Kong
Complint-se poc més de 10 anys de la seua
primera publicació a França i després d’un
any descatalogat, Literatura Random House recupera un text icònic per al feminisme europeu. Amb un estil directe però
reflexiu l’autora desgrana alguns dels episodis que van marcar la seua vida i que no
són sinó fruits de la societat heteropatriarcal i capitalista en la qual vivim. Cada capítol d’aquestes breus memòries?, assaig?,
és un qüestionament de la nostra rutina
diària que ens convida a repensar-nos i a
repensar el món decadent que ens envolta.

Teoría King Kong
Virginie Despentes
“Hoy escuchamos a hombres que se lamentan de que la emancipación femenina
les desviriliza. Echan de menos un estado
anterior, en el que su fuerza estaba enraizada en la opresión femenina. Olvidan
que esta ventaja política que se les había
concedido tenía un coste: el cuerpo de
las mujeres pertenecía a los hombres; en
contrapartida, el cuerpo de los hombres
pertenecía a la producción, en tiempos de
paz, y al Estado, en tiempos de guerra. La
confiscación del cuerpo de las mujeres se

Què podem trobar en Teoría King Kong?
Una crítica frontal al capitalisme que
feminitza la pobresa i que desvaloritza
les dones quan són elles les cuidadores i
desvaloritza també el procés de revictimització de les dones que han patit una
violació. Crida a l’empoderament de la
dona, a l’empoderament de la víctima, a
arrabassar-li al capitalisme aquest poder de
submissió i humiliació.
Virginie parla des del punt de vista d’una
dona forta i lliure que ha sigut tot el que ha
volgut ser en aquesta vida, sense etiquetes,
sense lligams: venedora de discos, escrip-

Parla des del punt de vista
d’una dona forta i lliure que
ha sigut tot el que ha volgut
ser en aquesta vida, sense
etiquetes, sense lligams

Crida a l’empoderament de
la dona, a arrabassar-li al
capitalisme aquest poder de
submissió i humiliació
tora, directora de cinema, prostituta,
crítica musical, cantant de rap i treballadora de peep-show. Totes aquestes vivències enriqueixen el seu relat, no solament
el biogràfic com ara Teoría King Kong,
sinó també les seues novel·les àmpliament
aplaudides per crítica i públic; com mostren la quantitat de premis que ha rebut
(Premi de Flore, Premi Renaudot, Premi
La Coupole) o l’èxit de vendes de Teoría
King Kong o de la seua trilogia Vernon Subutex. És precisament l’últim lliurament de
Vernon Subutex que ens ha arribat el passat
mes de gener, també de la mà de Literatura
Random House, la que ha tancat aquesta
història enquadrada dins del neopunk fran-

cés. Una història sobre la decadència, una
volta més, de la societat francesa que bé es
pot extrapolar al conjunt d’Europa, encarnada en la pell d’un vell rocker i venedor
de discos.
Virginie Despentes se’ns dibuixa com una
de les autores més fascinants de la narrativa
actual europea i de qui esperem amb impaciència la reedició de Bye, Bye, Blondie,
Lo bueno de verdad, Perras Sabias o Fóllame (que, per cert, ella mateixa va portar
al cinema en 1998 en col·laboració amb
Coralie Trinh Thi). Tota una experiència
submergir-se en l’imaginari d’aquesta
autora amb els ulls i la ment ben oberts.
Sense prejudicis.
Alodia Clemente

La Rossa. Llibres en femení
C/ Enric Navarro 26
688 92 75 73
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Tayra, 3 anys
Podenca
Em van trobar abandonada en una carretera a Llíria. Ara estic en
una casa d’acollida però necessite una família definitiva que m’ajude
a véncer totes les meues pors. Vols conéixer-me? 667 88 00 63

16 BENIMACLET SONA
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Què uneix al món jamaicà amb els
aparells soviètics de la carrera espacial?
Que no fallen i les seues peces duren més.
Tots dos països conquisten l’espai a la seua
manera i la carrera espacial jamaicana és
discreta però constant. En la meua òrbita puc donar fe que un vell delay és més
emocionant que un efecte digital artificial.
Per què llocs passaria el teu Sputnik
abans d’aterrar de nou? Museu de la
Carrera Espacial Soviètica, estadi Metropolità, Orxates Daniel, Planetaris d’Europa, Montego Bay, Tel Aviv... I allà on els
radars inquiets estiguen atents als senyals.

Des de Kingston fins
les estreles
Rock Island - Dijous 22

De Madrid a València, de Marroc a Filipines... Antonio J. Iglesias ha passejat les
seues diverses facetes artístiques per bona
part del planeta. De jovenet va ser bateria
del mític grup Malarians, després la meitat del grup de free rock - pop Dwomo, el
seu projecte més significatiu. A més d’açò,
ara Los toreros muertos, Gilbertástico,
Le Grand Miércoles o Julio Bustamante
compten amb les seues hàbils mans, entre
altres. Tot açò no impedeix que Antonio
seguisca creant i traient altres “cartutxos”,
com ell diu, sonors: arriba a les nostres
mans Jamaican Mistake, primer llarg de
la seua proposta personal, Sputnik.

Aportes un sentit còsmic, sideral per
dir-ho així, a un estil més o menys tancat com el reggae. Amb quins instruments o quins recursos creus que t’han
portat a açò? El sentit còsmic i més atmosfèric del món del reggae es pot trobar
en el dub on el jamaicà i el desafiament a
la llei de la gravetat porten dècades de la
mà. Lee Perry és un cosmonauta pioner.
Més que instruments són efectes, pistes
de radi, delays i una visió galàctica del
projecte.

Des de l’espai, arriba a les
nostres mans Jamaican
Mistake, primer llarg de la
proposta personal d’Antonio
J. Iglesias, Sputnik

T’has envoltat de gent de primer nivell
dins de “l’escena”. En aquest Jamaican
Mistake conviuen cançons més recents
amb altres de fa temps i per primera vegada he exercit de cantant dins d’aquest
gènere, un exercici d’estil que volia traure
del calaix. En aquest cas és un projecte
personal però plagat de col·laboradors.
Gent d’Offbeaters, Ki sap, Tremende, Le
Grand Miércoles, Mediterranean Roots,
Key & Board, ... van cometre l’error de
creuar-se en la meua òrbita. Beneïts siguen.
És difícil saber si la portada s’ha fet
avui dia o fa 40 anys. Qui és el/la responsable d’aquesta bella il·lustració? El
toc atemporal multiplica la seua bellesa
i intriga, cert. La responsable és Aitana
Carrasco, amb qui he tingut el plaer de
treballar en més ocasions. El format single
en vinil va fer més seductor el repte i ací
està el resultat. També és la responsable
de la imatgeria del meu jamaican blog,

sputnikdj.blogspot.com.es. Un luxe comptar amb ella.
Per als que no entenem molt, el reggae
té el “perill” de semblar tot igual, encara que sabem que no és així. Pots divulgar una mica sobre el tema? És tan
atrevit com dir que el pop o l’electrònica
són sempre el mateix. El fet de dir reggae
engloba molts gèneres i subgèneres: no és
el mateix el ball visceral de club del jamaican ska que el ska més nerviós de la
Two Tone (si amb el reggae hi ha confusió,

En la meua òrbita puc donar
fe que un vell delay és més
emocionant que un efecte
digital artificial.
amb el ska no et dic...), no és el mateix
el primitiu reggae, roots que el reggae de
platja o el dancehall més funk, no és el
mateix el digital reggae més robòtic que
l’hipnòtic dub setanté anglés, el rocksteady
a mig temps més sensual, el jovial calypso,
la màgia envolupant dels trios vocals... hi
ha de molts colors i tots són bons i diferents, a gust del consumidor però amb
un cordó umbilical subterrani. Si aquesta
música no fóra així de variada, no haguera
despertat mai el meu interés ni el de la
carrera espacial del Sputnik.
Gràcies Benimaclet Entra. Ens veiem en
l’espai.
Gilbertástico

Sputnik Dijous 22 - 21.30h
Rock Island C/ Enric Navarro, 8
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Electra, llamando a las
puertas de Dunblane
Entrevista a Pablo Corral Gómez
Mite i realitat, passat i present, justícia i
venjança, són alguns dels temes, en una
primera besllum, contradictoris entre si,
que orbiten i dialoguen junts en l’adaptació de la tragèdia grega d’Eurípides.
Després del seu pas pel Teatre Lagrada
de Madrid i per Carme Teatre, aquesta
producció de la companyia El Cant del
Cigne, filla de l’escola Estudio Dramático, arriba al Teatre Círculo aquest mes de
març.
Pablo Corral Gómez es troba darrere de
tot açò. Llicenciat en Psicologia, director en Estudio Dramático i professor en
l’ESAD de València, s’encarrega de la
dramatúrgia i la direcció d’aquesta nova
adaptació del famós mite clàssic.

Mite i realitat, passat i present,
contradictoris entre si, orbiten
i dialoguen en l’adaptació de la
tragèdia grega
Què és “Electra, llamando a las puertas de Dunblane”? En primer lloc, és
teatre. El personatge s’apodera de l’escena i no ens abandona fins al final. No
és una obvietat, és la condició del drama
com a representació. A més, és una visita als nostres orígens. Dic els nostres per
grecollatins, l’occidental i dic orígens pel
motiu del naixement d’aquest teatre. En
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eixe ahir remot s’explicaven històries de
pares i fills, de virtuts i vicis, de justícia i
venjança. Açò és “Electra, llamando a las
puertas de Dunblane”, un revisitar eixe
ahir a través del mite tràgic, provocant
ressonàncies en l’auditori d’avui. És el
passat i el present units pel drama.
Quina és la necessitat de rescatar i reinterpretar els mites clàssics? Cada època
crea els seus mites. Històries que expliquen successos convulsos amb aspecte de
ficció. La rondalla dels mites canvia, però
el sentit travessa els segles. Reconèixer
açò és mirar a l’home sense il·lusió, ja
que els successos convulsos es continuen
produint. Tornar als mites remots, per a
forçar les connexions amb els esdeveniments pròxims, a nosaltres ens obliga a
una reflexió. Si en açò algú ens acompanya,
aquest teatre no serà debades.
A quins reptes t’enfrontes en adaptar
un text tan clàssic i universal? Des del
camp de l’escriptura, Electra d’Eurípides
quasi no ha sigut adaptada. Tan sols, que
certament no és poc, he reduït la càrrega del cor, fent prendre única presència
al Corifeo. La intervenció plena ha sigut
sobre l’escena. L’escriptura de l’escenificació és la que més temps m’ha pres a
mi i a la companyia. En el llarg temps
d’assajos, havia d’anar descobrint els enllaços del plànol del mite d’Electra amb
un altre paral·lel que anava a cobrir tota
la representació. La dificultat estava en la
superposició de plànols. Cadascun amb la
seua forma narrativa: un de textual i l’altre
estètic interpretatiu.

“Entrar en un estat endormiscat, és a dir, en un somni lleuger. En eixe estat, el qui mira i
escolta podrà recordar millor”
En què consisteix la dinàmica de treball amb els actors i actrius? El cos havia d’obeir, en principi, en la utilització
de l’energia, mostrant la singularitat del
personatge representat. Açò exigia un entrenament específic. Amb eixa habilitat
adquirida, cada actor havia d’anar trobant un caràcter propi de la seua acció.
Sabent que només un objecte real anava
a sostenir les seues mans, el treball amb
invisibles es va fer dominant. Cada actor
va generar el món d’objectes invisibles
que posseiria. Al costat d’açò, la revisió
prosòdica del text va completar el quefer
als assajos.
Quin nivell d’exigència ha d’adoptar el
públic per a dialogar amb l’obra? Exigència no seria la paraula. Se m’ocorre
una imatge: entrar en un estat endormiscat, és a dir, entrar en un somni lleuger.
En eixe estat, el qui mira i escolta podrà
recordar millor. Però records alterats, deformats per eixa sensació de vigília activa i
lúcida. I després, si ho desitja, parlar amb
algú d’açò.
Entrevista per Alejandro Murcia

Electra, llamando a las puertas de
Dunblane
3, 4, 10 i 11 de març
Teatro Círculo
C/Prudenci Alcón i Mateu, 2
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20 L’AVV COMUNICA
La degradació de la
Sanitat Pública
El tresor que estem perdent
El nou Centre de Salut Alfauir està inclòs
dins de la Zona Bàsica de Salut de Benimaclet d’acord amb el que estableix al mapa
sanitari vigent, pel que ha de considerar-se
com a centre complementari del Centre de
Benimaclet i compartir així els recursos.
Això es tradueix en el fet que no disposem
del servei d’urgències, Punt d’Assistència
Sanitària (PAS), que se’ns havia promés i
que, a més, el centre està completament
equipat per fer-lo servir en eixe sentit i així
reduir les Urgències a l’Hospital Clínic.
El problema principal és la falta de personal sanitari, ja que han repartit la plantilla
entre els dos centres, però hi ha un col·lapse per l’augment de Targetes SIP i encara
no han sigut capaços de donar una solució
a les nostres demandes. Es van prometre
huit nous professionals i només han sigut
contractats dos en el nou centre. A més,
es va sol·licitar de manera insistent que es
col·locara un/a treballador/a social a cada
centre i només hi ha un a càrrec dels dos
centres. Açò és una situació insostenible.
Hem d’aconseguir que siga un Centre de
Salut independent i no auxiliar al de Benimaclet, per això sol·licitem a totes les
persones que no hagen sigut ben ateses que

Sol·licitem a totes les persones que no hagen sigut ben
ateses que realitzen un escrit
posant una reclamació

realitzen un escrit posant una reclamació i
que ho presenten al Centre de Salut.
Temes que s’han de millorar:
• Creació de més llocs d’Infermeria.
• Augmentar l’horari de la comare (actualment tan sols va dos dies per setmana).
• Millora de la senyalització i dels panells
informatius.
• Creació d’aparcament per a ambulàncies.
• Atenció mèdica també els dissabtes.
• Augment de personal mèdic per a cobrir
baixes i/o visites a domicili.
• Augment de l’horari de Pediatria a les
vesprades.
També volem incidir en l’estat de l’Hospital Clínic, amuntegat no solament en les
Urgències, sinó amb múltiples problemes
d’espai i de plantilla. És completament
prioritari que des del govern es prenguen
mesures urgents per a dur a terme les obres
necessàries per al seu condicionament i millorar així tots els seus serveis.
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet seguirem tractant de solucionar
tots aquests problemes que són constància
de la pèrdua que anem suportant de les retallades a la nostra Sanitat Pública, la qual
cosa repercuteix primer en els usuaris i,
després, en els professionals que no poden
atendre com voldrien.
Volem destacar l’alta professionalitat de
les plantilles de tots dos centres, els qui
s’esforcen dia a dia per a pal·liar totes les
deficiències que patim en la que hauria de
ser una Sanitat pública, universal i gratuïta.
Antonio Pérez
Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet.

Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent

22 RECORDS DEL BARRI
guera ajudar era benvingut. La idea no solament era oferir una formació futbolística,
sinó formar en valors, tractant així que els
xiquets aprengueren a través de l’esport i el
joc en un espai segur, el respecte per les normes, la confiança en els companys, el treball
en equip, etc. Els xiquets no solament jugaven al futbol, també anaven al camp a veure
els partits, es creava un ambient de futbol, el
qual es veia implementat pel servei de bar del
qual disposaven en el camp.

L’Sporting de Benimaclet
Molt més que futbol
En el 1991 es formava l’equip de futbol del
barri, l’Sporting de Benimaclet gràcies a la
unió d’un grup de pares i persones interessades a formar una escola de futbol que disposara d’un camp propi.
Des dels seus orígens el club va nàixer com
un projecte humil, sense ànim de lucre, ja
que la directiva i els entrenadors no rebien
cap tipus de salari. Els xiquets pagaven una
quota, la qual servia per a pagar el manteniment, pagar als àrbitres, a la Federació, a
més de les despeses usuals de llum, gas, etc.
Els vestuaris van ser construïts pel club en
col·laboració amb els pares, convertint-se
en un projecte molt més gran que el de la
formació d’una escola de futbol, on qui vol-

Aquest club es va convertir en un espai
social de vital importància per al barri,
teixint llaços de confiança entre els pares i
els entrenadors. Aquests últims van haver
de coordinar-se a la perfecció per a poder
compaginar les seues ocupacions amb la
seua labor en l’escola de futbol. Ells es dedicaven a entrenar, però també feien labors
de manteniment arreglant els focus, netejant el camp o pintant les ratlles d’aquest.
Fins i tot en els dies de pluja previs al partit
realitzaven un esforç descomunal per tractar
d’eliminar l’aigua del terreny de joc, a voltes
fins ben entrada la matinada amb l’objectiu
de mantenir-ho en bon estat i evitar un ajornament del partit, ja que açò implicava una
despesa extra que l’escola no podia permetre’s. De la mateixa manera, els entrenadors
juntament amb alguns pares s’encarregaven
de traslladar als xiquets als partits jugats fora
del barri, ja que la majoria dels pares treballaven o no tenien disponibilitat. D’aquesta
forma s’aconseguia un tracte familiar, que
anava molt més enllà de l’estricta relació jugador-entrenador, convertint-se aquests úl-

“Érem una família, tant
molts dels pares com els
que formàvem la directiva”

tims en una figura confident i de suport psicològic fonamental per als xiquets. “Érem
una família, tant molts dels pares com els
que formàvem la directiva”.

Un projecte per a construir
barri a través de l’esport, els
valors i l’ambient familiar
S’ha de destacar que el club mai va mostrar
rebuig a cap xiquet, fins i tot se’ls acceptava
encara que no pogueren pagar la quota, integrant també a xiquets emigrants, convertint-se així en un espai d’integració social
i multicultural. Les dificultats econòmiques
sempre van estar presents, per açò, per a sufragar-se van desenvolupar propostes com la
celebració de concerts en el camp i activitats
de col·laboració amb les falles. A final de
temporada s’organitzava una festa on es jugava a jocs populars i es duia a terme el lliurament de trofeus i medalles. Tot açò anava
acompanyat d’un menjar, aconseguint en
una ocasió cuinar paella per a 500 persones.
Desgraciadament, el camp avui dia no
compleix les condicions i no es pot jugar
allí malgrat les promeses de la Federació
de fer un nou camp de gespa artificial. És
una llàstima que a Benimaclet ens trobem
sense camp de futbol i sense les condicions
esportives que sí que tenen en altres barris.
Malgrat açò, no hem d’oblidar que un grup
de persones es va sacrificar i es va involucrar
sense cap ànim de lucre en un projecte per a
construir barri a través de l’esport, els valors
i l’ambient familiar. En definitiva, van defensar un model que serà difícil de repetir.
Miguel Asensio Gómez
Doctorant en Història Contemporània
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Tàrtar de remolatxa rostida
amb toc de yuzu i wasabi
La Ola Fresca
Ingredients
- 300 g de remolatxa (fresca, mai de pot)
- 200 g de poma Granny Smith
- 200 g d’alvocat al punt de maduració
- 2 de pell de yuzu, finament ratllada
- 2 de pell de llima, ratllada com la del yuzu
- Mig gram de wasabi, també fresc ratllat
(o wasabi, marca Kona dissolt amb aigua)
- 8 cullerades soperes d’oli d’oliva verge
- 3 g de crema espessa de vinagre balsàmic
- Unes gotes de suc de llima
- Unes gotes de vinagre de Jerez
- Sis colps de molinet de pebre negre
- Una mica de brots d’alfals
per cada ració
- Sal al gust

HUMANS DE BENIMACLET
Pas 1 Tallar les remolatxes per la meitat,
salar-les abundantment i rostir-les al forn,
a uns 180º durant, almenys, dues hores i
mitja (si foren molt grans, podrien arribar
a necessitar unes tres hores). Deixar refredar a temperatura ambient.
Pas 2 Mentrestant, tallar en quadrats perfectes d’uns 8 mm de grossor les pomes
Granny (reservarem les que no utilitzem
per a aquesta mateixa recepta).
Pas 3 Tallar els alvocats en daus d’idèntica grandària i, igualment, reservar els que
sobren.
Pas 4 Barrejarem els sobrants d’ambdues
fruites amb el yuzu, la llima, el vinagre de
Jerez i les gotes de suc.
Pas 5 Turbinar lleument perquè els ingredients emulsionen.
Pas 6 Una vegada rostida i refredada la remolatxa, la tallarem en daus d’igual grandària de l’alvocat i la poma.
Pas 7 Barrejarem bé, afegirem el pebre i
corregirem de sal si cal, també supervisarem l’equilibri de sabors i comprovarem si
necessita que es reestructure lleugerament
(en aquest cas, s’afegiria una mica més de
l’ingredient que considerem oportú).
Pas 8 Emplatem amb l’ajuda d’un xicotet
motlle de cuina en forma de cèrcol i afegim per damunt de cada tàrtar els brots
d’alfals (en cru) que oferiran un contrast
de textura i aportaran matisos extra de sabor al nostre plat.

Gourmet Knights amb Alberto Corella
Divendres - a partir de 19h
Dissabte - a partir de 12h
La Ola Fresca
C/ Músic Magenti, 11

Helena Olcina i Amigo, 43 anys
Dissenyadora i fotògrafa
“Viure vol dir prendre partit”
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26 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Dilluns

19:30

Salsa Cubana + Info: 696 810 012

Fusionart

25€/mes

45€/mes

19:45

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

30€/mes

-

20:25

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

30€/mes

20:30

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

50€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

Fusionart

18€/mes

21:00

Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774 Fusionart

Entre Agujas y Ganchillos

25€/mes

8:30

Ashtanga yoga

Centre Mompó

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

10:00

Chen Taiji (Shen Yi)

Jardin Guardia Civil

10:30

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda)

11:00

Club de Tejedorxs

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

12:00

Taller De Ingles + Info: (Daniel) 711 738 445

Fusionart

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

30€/mes

Dimarts

-

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

20€/mes

-

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

25-45€/m

10:00

Clases De Pilates Postural + Info: 622055590

Fusionart

25€/mes

-

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

A Contar Mentiras

15:55

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

10:30

Pilates para embarazadas

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

11:00

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

25€/mes

16:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

11:00

Taller de grabado y estampaciòn

Escuela Meme

40€ /mes

16:55

Pilates terapeutic

Centre Mompó

45€/mes

11:00

Pilates

Samadhi

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

11:30

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

-

17:30

Club de Tejedorxs

Entre Agujas y Ganchillos

25€/mes

11:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

17:30

Yoga para peques

Samadhi

25€/mes

12:00

Hatha ioga

Centre Mompó

17:55

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

18:00

Danza Africana + Info (Moukhamet) 632385529Fusionart

20€/mes

14:00

La Bajoquera Mágica

Escuela Meme

-

25-45€/m

45€/mes
25-45€/m
3€/dia

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

16:50

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

19:00

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/mes

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

19:00

Authentic Jazz

Satchmo

35€/mes

17:00

Pilates per a embarassades

Centre Mompó

45€/mes

19:00

Hatha ioga

Centre Mompó

19:00

Taichi Chi kung

Samadhi

19:15

Pilates

Centre Mompó

-

45€/mes

17:30

Pilates

Samadhi

25-30€/m

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

40€/mes

18:00

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

25-45€/m
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28 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

12:00

Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart

20€/mes

18:30

Taller de escritura creativa

Escuela Meme

20€/mes

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

18:45

Kundalini Yoga

Satchmo

30€/mes

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

19:00

capoeira angola

CSOA L'Horta

19:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

19:00

Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart

25-45€/m

-

16:30

Danza de los sentidos

Samadhi

25€/mes

20€/mes

16:55

Pilates terapeutic

Centre Mompó

45€/mes

Espai de criança

Escuela Meme

19:00

Taller de teatro

Escuela Meme

30€/mes

17:00

19:00

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

17:30

Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658

Fusionart

20€/mes

Club de Tejedorxs

Entre Agujas y Ganchillos

25€/mes
30€/mes

50€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

17:30

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

18:00

Mindfulness

Centre Mompó

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:30

Taller de foto digital

Escuela Meme

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

18:30

Clases De Flamenco + Info: 622 125 658

Fusionart

20:45

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

21:00

Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774 Fusionart

30€/mes

18:45

Danza oriental - Energía femenina

Samadhi

25€/mes

19:00

Grupo Iniciación Lindy Hop

Spirit Benimaclet

35€/mes

Dimecres

20€/mes
-

8:30

Ashtanga ioga

Centre Mompó

45€/mes

19:00

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

9:00

Chen Taiji (Shen Yi)

Jardin Guardia Civil

30€/mes

19:30

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

-

19:30

Danza Africana (2h)

Satchmo

45€/mes

-

19:30

Danza Africana + Info (Aly) 632 184 083

Fusionart

25€/mes

40€/mes

19:45

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

30€/mes

50€/mes

20:15

Ashtanga ioga

Centre Mompó

30€/mes
45€/mes

9:15

Pilates

A Contar Mentiras

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

9:45

Pilates (4 horaris diferents)

Centre Mompó

10:00

Yoga para embarazadas

Samadhi

10:30

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

20:25

Hatha ioga

Centre Mompó

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

11:00

Club de Tejedorxs

Entre Agujas y Ganchillos

25€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

11:35

Costura a la Carta - Reserva tu plaza!!

Esperanzarecicla

15€

21:00

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/mes

12:00

Pilates para mamás y papás con bebés

A Contar Mentiras

-

21:00

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

-

30€/mes

MARÇ 2018 31

30 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Dijous

20:30

Lindy Hop Begginner

Satchmo

35€/mes

-

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

25-45€/m

20:30

Pilates

Centre Mompó

25€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

10:00

Clases De Pilates Postural + Info: 622055590

Fusionart

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

11:00

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

11:00

Pilates

Samadhi

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:00

Hatha ioga

Centre Mompó

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

40€/mes
25-45€/m

Divendres

-

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

25€/mes

9:30

Chakramove

Samadhi

25-45€/m

9:45

Pilates

Centre Mompó

40€/mes
50€/mes

-

10:30

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

45€/mes

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

25-45€/m

16:45

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

12:30

Danza Contemporánea

A Contar Mentiras

15:30

Acupuntura

Escuela Meme

16:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

17:00

Pilates per a embarassades

17:30

Pilates

Samadhi

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18:00

Taller de esparto

Escuela Meme

18:00

Hatha ioga

Centre Mompó

19:00

Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart

20€/mes

19:00

Taller de teatro

30€/mes

25-45€/m

35-45€/m

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

17:00

Claqué Nivel 1

Satchmo

40€/mes

-

18:00

Taller de poesía

Escuela Meme

Fusionart

18€/mes

18:00

Claqué Infantil

Satchmo

40€/mes

Centre Mompó

45€/mes

18:30

Meditación tibetana

Samadhi

25-30€/m

25-45€/m

19:00

Claqué Inicación

Satchmo

40€/mes

-

20:00

Musicalidad-Historia del jazz-Ritmos

Spirit Benimaclet

11:00

Taller de grabado y estampaciòn

Escuela Meme

11:00

Swinging Together (Papas + peques)

Satchmo

Escuela Meme

-

18€/mes

45€/mes

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

19:15

Kundalini ioga

Centre Mompó

30€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

25-45€/m

-

-

Dissabte
40€/mes
-

PLÀNOL 33
Caminito
Carabasser
Carabasseta
Clandestí
El Aprendiz
Glop
Gruseco
La Culona
La Rossa
La Torraeta
Murta
Ochovideos
Shen Yi
Suerte Loca
Vuelta de Tuerca
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Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic!
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà)
EMT 10, 12, 29, 41, 70, 89 i 90
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A Contar Mentiras 28
29
Al-Paladar
3 AVATI
30
4 La Bufala
31
5 Caixa Fosca
32
6 CIM Benimaclet
33
7 Centre Mompó
34
8 La Comanda
35
9 Entre agujas y
36
10 ganchillos
37
10 Escuela Meme
38
11 Esperanzarecicla
39
12 Fusionart
40
13 La Gramola
41
14 Itamora
42
15 Kaf Café
AV
16 L. de fabricación
17 London
18 La Ola Fresca
19 La Pentola
20 La Repartidora
21 Satchmo Swing
22 As. Samadhi
23 Spirit Benimaclet
24 Tallafocs
25 Teatre Círculo
26 El Terra
27 Tulsa Café
1
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1-6 MARÇ 35

34 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dijous 1
12:00

Inici del grup de Hatha ioga

Centre Mompo

18:00

Taller de Boxeo

CSOA L'Horta

19:00

Declamación poética "La estratega" de La Corinina

La Rossa

20:00
Dimecres
10Taller de Defensa Personal Femenina - Llamar: 644 745 000 Fusionart
20:00
Speak English
La Ola Fresca
20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

45€/mes

Dissabte 6
17:00
Taller: Postre dulces Veganos con Laia en inglés

La Ola Fresca

18:00

Re-Inauguración Spirit Benimaclet

Spirit Benimaclet

19:00

Concierto La magia del sonido

Samadhi

-

19:30

Espectáculo: Gala De Magia (Para todo público)

Fusionart

8€

20:00

Irene X (entradas agotadas)

Kafcafé

5€ ima

20:00

Aperitiver: Pentatromka

Tulsa

20€
15€
5€

20:00

Electra (llamando a las puertas de Dunblane)

Teatro Círculo

2,50€

20:00

Electra (llamando a las puertas de Dunblane)

Teatro Círculo

4€-10€

3€

20:00

Electra (llamando a las puertas de Dunblane)

Teatro Círculo

4€-10€

Electra (llamando a las puertas de Dunblane)

Teatro Círculo

4€-10€

21:30

Los Jueves Flamencos: Flamenco en directo

Tallafocs

20:00

22:00

Jam Lindy Hop!

Clandestí

Clandestí

22:00

Jam Lindy Hop

Clandestí

21:30
Dixie Jumble
Diumenge
7
21:30
Concierto:
Amares (Fusión, Étnica, Popular)

22:30

Jam de improvisación: teatro de humor improvisadoLa Gramola

23:00

Fusionart

Divendres 2

Videoclips: (Música del mundo para viajar)

Fusionart

6€

Diumenge 4

19:00

Gourmet Knights con Alberto Corella : Tapas & bebidas La Ola Fresca

10:00

Taller “Atrévete a volar” Yoga Aéreo

Gobinde Alboraya

20€

19:00

Presentem el llibre "F de Feminismos" amb P. Fariza i I. Solis La Repartidora

11:00

Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

11€

Taller de Guitarra

12:30

Clandestino Benimarket

Plaza Benimaclet

19:30
Dijous 11
20:30

CSOA L'Horta

Samadhi time: Sesión de Meditación con Cuencos tibetanos Samadhi

5€

19:00

Trivialencia especial Beatles

London

2€

21:30

Chiki Lora (Canteca de Macao) en solitario

Kafcafé

8€

Kafcafé

-

21:30

Concierto: Oirtrio (Jazz/Latin) + ...

Fusionart

20:00
Irene X (entradas agotadas)
Dilluns
Dilluns
5 8
20:00

Irene X (entradas agotadas)

Kafcafé

-

20:00

cocktail day

London

-

Dissabte 3
10:00

Taller "Los mantras, camino al interior del sonido"

Samadhi

12:00

Gourmet Knights sesión Vermut

La Ola Fresca

12:00

#vagafeminista: Cercavila informativa

Plaça Benimaclet

12:00

Maridaje de pulpo, rosado y poesía

La Culona

14:00

#vagafeminista: Dinar

16:00
16:00

60€

21:30
Open
Dimarts
9 Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio

Tallafocs

Dimarts 6
14:00

La Bajoquera Mágica

Escuela Meme

Col. Pare Català

16:00

Taller de Pastisseria vegana

CSOA L'Horta

#vagafeminista: Vagines, vergonyes i altres vivènces

Col. Pare Català

17:30

Cesta de cuerda

Entre Agujas y Ganchillos

Taller iniciación a la serigrafía

Escuela Meme

18:00

Taller de Boxeo

CSOA L'Horta

10€

3€
18€

6-8 MARÇ

36 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustación asiática

Tulsa

21:30

Ni P*ta Idea

London

21:30

Noche de Jazz: Xavi Gómez (guitarra, efectos y mucho groove)Tallafocs

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició
3€

Dimecres 7
19:00

Xerrada "El passat de les dones anarquistas i Mujeres Libres" La Repartidora

20:00

Speak English

La Ola Fresca

20:00

Ginclub

London

20:15

Inici del grup de Ashtanga ioga

Centre Mompo

20:30

El Concursong: ¿Cuánto sabes de música?

La Gramola

21:00

Pencil Up! Joc de paraules

Clandestí

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

21:30

Manuel de la Corrala. Acustico

Kafcafé

21:30

Músicas del Mundo: Natali McPears y Pablo Monleón

Tallafocs

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit Benimaclet

5€
30€/mes
3€
5€
-

Dijous 8
VAGA DE TOTES!
10:00

Curs de Drenatje Linfàtic Manual

Centre Mompó

14:00

#vagafeminista: dinar de pa-i-porta

Plaça Benimaclet

17:00

#vagafeminista: engalanar-se cap a la manifestació

Plaça Benimaclet

17:30

Costura Creativa: saquito de tela

Entre Agujas y Ganchillos

18:00

#vagafeminista: MANIFESTACIÓ

Parterre

18:00

Taller de Boxeo

CSOA L'Horta

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Los Jueves Flamencos: Flamenco en directo

Tallafocs

550€

15€

2,50€
3€

37

9-14 MARÇ 39

38 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Divendres 9

20:30

Noche de piano con sayuri Akimoto

-

21:30

Noche Argentina + Concierto: Graciela Di Palma + ... Fusionart

-

23:00

Videoclips: (Clásicos del Rock Argentino y más...)

Kafcafé

9:00

Formacion Yoga Aereo Prem

Gobinde Alboraya

17:30

Festa 8M: tallers científics, pesca sorpresa, photocall, ...

Col. Pare Català

18:00

Taller “De la tierra al cielo” Yoga Aéreo

Gobinde Alboraya

18:00

Sesión Vivencial de Autoconocimiento en las Relaciones: 619 455 438 Fusionart

19:00

Gourmet Knights con Alberto Corella : Tapas & bebidas La Ola Fresca

19:00

Presentem el núm. 9 de La Madeja sobre "Sexualidades"

La Repartidora

20:00

L'Atelier Swing

Satchmo

20:30

Charla sobre la Respiración Holoscópica

Samadhi

20:30

Concierto J&B Try'o

Teatro Círculo

21:30

Saul Vanaclocha en concierto.

Kafcafé

21:30

Borja Penalba & Mireia Vives

Clandestí

14:00

La Bajoquera Mágica

Escuela Meme

21:30

Concierto: Manuel Lázaro. En español/italiano/inglés/...

Fusionart

16:00

Taller de Pastisseria vegana

CSOA L'Horta

23:00

Videoclips: (Pop, Rock, Folk, Soul...)

Fusionart

17:30

Macramé: collar hojas

Entre Agujas y Ganchillos

20:00

Ni P*ta Idea

London

20€

11:00

Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

-

12:00

Concert de l'Abraç de la Banda Simfònica

CIM

18:00

Concierto Swingin Affair

Falla San Miguel

8€
-

Dissabte 10
9:00

Formacion Yoga Aereo Prem

Gobinde Alboraya

10:00

Taller: Libérate con Ho'oponopono

Samadhi

12:00

Gourmet Knights sesión Vermut

12:00

Plantà de la falla del Terra

12:30

Musicoterapia para Bébés

Satchmo

13:00

Tradicionals paelles al carrer del Terra

Terra

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15:30

Punxa discos

17:00

Iniciación a la joyería

18:00

Fusionart

Diumenge 11

8€

10€/hora

-

11€

Dilluns 12
20:00

Cocktail Day

London

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio

Tallafocs

-

Dimarts 13

-

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

50-65€

21:00

Degustación asiática

Tulsa

La Ola Fresca

-

21:30

Noche de Jazz: Pra Você e invitados , Bossa Nova Jazz Tallafocs

Terra

-

3€
18€
3€
Gratuito

Dimecres 14
19:00

Presentación de los materiales educativos del Grupo Klias La Rossa

-

-

20:00

Ginclub

London

-

15€

21:00

Nit de jocs de taula

Clandestí

Terra

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

Escuela Meme

21:30

Microabierto poético temático mensual

Kafcafé

"Açò és Holliwood" - Espectacle de dansa i pel·lícules. CIM

21:30

Músicas del Mundo: The Lighters

Tallafocs

18:30

Charla De Concienciación Sobre La Violencia De Género...

Fusionart

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit Benimaclet

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza Benimaclet

20:00

Espectáculo de Baile: Tribal Trip (Danza tribal)

Fusionart

-

15-17 MARÇ

40 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dijous 15
18:00

Dani Miquel+Alvar Carpi

Col. Pare Català

19:00

Concierto Swingin Affair

Falla Negrito

20:00

Speak English

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Los Jueves Flamencos: Flamenco en directo

Tallafocs

22:00

Jam Lindy Hop!

Clandestí

3€
5€

a
-

2,50€

Divendres 16
16:00

Plantà de la falla infantil

Terra

-

17:00

Xocolatada

Terra

-

17:30

Teatre infantil i jocs

Terra

-

19:00

Gourmet Knights con Alberto Corella : Tapas & bebidas La Ola Fresca

19:00

Jam Lindy Hop (special Fallas)

Falla Negrito

19:00

Globotà

Terra

-

19:30

Cremà de la falla infantil

Terra

-

20:00

Actuació musical

Terra

-

21:30

Jonhatan Pacovi. Acústico

Kafcafé

-

21:30

Sopar popular a la fresca

Terra

-

23:59

Cercavilla amb correfocs

Terra

-

24:30

Cremà de la falla

Terra

-

-

Dissabte 17
12:00

Gourmet Knights sesión Vermut

La Ola Fresca

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

18:30

Tantra como herramienta terapéutica

Samadhi

10€

20:00

Aperitiver: Pau Viguer TRio

Tulsa

-

5€

41

18-24 MARÇ 43

42 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Diumenge 18
11:00

Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch'

Divendres 23
11€

La Ola Fresca

Dimarts 20
14:00

La Bajoquera Mágica

Escuela Meme

16:00

Taller de Pastisseria vegana

CSOA L'Horta

17:30

Atrapasueños

Entre Agujas y Ganchillos

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustación asiática

Tulsa

21:30

Noche especial con: Ana Zomeño Jazz, boleros y bossa nova

Tallafocs

3€
18€
3€

Dimecres 21
18:00

Geschichten & mehr auf Deutsch con André

La Ola Fresca

20:00

Ginclub

London

20:30

El Concurfilm: ¿Cuánto sabes de cine?

La Gramola

21:00

Pencil Up! Joc de paraules

Clandestí

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

21:30

Jam de Comedia

Kafcafé

21:30

Músicas del Mundo: Art Two - Versiones originales

Tallafocs

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit Benimaclet

2€
3€

Bolso Mandala

Entre Agujas y Ganchillos

20:00

Speak English

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

De sobte, la llum. Josep Alemany. Concert

Teatro Círculo

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Los Jueves Flamencos: Flamenco en directo

Tallafocs

21:30

Sesión dj SPUTKINK

Rock Island

22:30

Jam de improvisación: teatro de humor improvisado

La Gramola

Formacion Yoga Aereo Prem

18:30

T/Habilidades Socioemocionales P/Niñ@s de 5 a 10 años Fusionart

19:00

Gourmet Knights con Alberto Corella : Tapas & bebidas La Ola Fresca

20:00

Jam Claqué

Satchmo

20:15

Charla gratis sobre Comunicación No Violenta

Samadhi

20:30

De silensi i Terra Cristina

Teatro Círculo

21:30

Luis Carrillo. Acústico

Kafcafé

21:30

Teatro: 3x3 Trifásicas (Las Kancaneo Teatro y Mage Arnal) Fusionart

23:00

Videoclips: (Reggae y buen rollo…).

Gobinde Alboraya

7€
-

-

Fusionart

Dissabte 24
9:00

Formacion Yoga Aereo Prem

Gobinde Alboraya

-

10:00

Taller “Dale alas a tu práctica” Yoga Aéreo

Gobinde Alboraya

20€

10:00

Ecomaclet: jornades per la sobirania alimentària

Plaza Benimaclet

5€

10:00

Taller de Auto-conocimiento en las relaciones

Samadhi

-

12:00

Gourmet Knights sesión Vermut

La Ola Fresca

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

17:00

Taller:Cook, bake, Speak English 'Easter tea party'

La Ola Fresca

17€

17:30

Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico 680175174

Fusionart

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Benimaclet

19:00

Concierto-Meditación de armonización vibracional energética Samadhi

20:00

De silensi i Terra Cristina

Dijous 22
17:30

9:00

12€
5€
-

Teatro Círculo

25€
-

7€
10€
4€-10€

21:00

8ª Noche De Poesía Erótica +Jam Poesía Erótica +Concierto Fusionart

2,50€

21:00

Concierto: Pool Jazz (Jazz Fusión/Hip Hop Erótico) +...

Fusionart

3€

21:00

Aniversario de ZETA (cerveza artesana)

Tulsa

-

21:30

Slam de Poesia. Concurso donde el público vota

Kafcafé

-

21:30

El mort i el degollat

Clandestí

23:00

Videoclips: (Jazz Fusión/Electro Swing/Balkan).

Fusionart

-
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AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Diumenge 25

Dijous 29

10:00

Taller de Respiración Holoscópica

Samadhi

9:00

11:00

Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

Formacion Yoga Aereo Prem

Gobinde Alboraya

13:00

Dúo Caifás, sesión vermut

Tulsa

12:30

Clandestino

Plaza Benimaclet

17:30

Sesión de Meditación Activa de Osho + Respiración Consciente

Samadhi

20:00

Speak English

La Ola Fresca

20:00

Dúo Caifás, sesión última cena

Tulsa

19:00

Jam no mixta

Clandestí

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:00

De silensi i Terra Cristina

Teatro Círculo

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

22:00

Jam Lindy Hop!

Clandestí

22:00

Jam Lindy Hop

Clandestí

23:00

juebado Santo con Los Guapos

London

-

Kafcafé

-

35-45€
11€
12-20€

Dilluns 26
9:00

Formacion Yoga Aereo Prem

Gobinde Alboraya

-

20:00

Cocktail Day

London

-

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio

Tallafocs

Dimarts 27

6€
5€
6€
3€

Divendres 30

9:00

Formacion Yoga Aereo Prem

Gobinde Alboraya

14:00

La Bajoquera Mágica

Escuela Meme

16:00

Taller de Pastisseria vegana

CSOA L'Horta

20:00

Ni P*ta Idea

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustación asiática

Tulsa

21:30

Noche de Jazz: Pra Você e invitados , Bossa Nova Jazz Tallafocs

-

21:30

Juan Ele

3€

21:30

Kancaneo Teatro (Improvisación Teatral) Risas aseguradas! Fusionart

23:00

Videoclips: (Reggae y buen rollo…).

Fusionart

Dissabte 31
-

10:00

Taller Práctico de Comunicación No Violenta

Samadhi

3€

12:00

Gourmet Knights sesión Vermut

La Ola Fresca

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Benimaclet

Dimecres 28

20:00

Noche de Folk - 1er Concierto: Ángel Zambrana

Fusionart

9:00

Formacion Yoga Aereo Prem

Gobinde Alboraya

-

21:30

Ernesto Urra

Kafcafé

20:00

Ginclub

London

-

21:30

Noche de Folk - 2do Concierto: Leya & the Gentlemen Fusionart

20:30

La Tele que nos pario: Quiz sobre TV

La Gramola

23:00

Noche de Folk - Videoclips: (Flock/Fusión…)

20:30

Homenaje a Silvio Rodríguez MESTIZando

Teatro Círculo

21:00

Nit de jocs de taula

Clandestí

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

21:30

Músicas del Mundo: La peluquera en acústico

Tallafocs

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit Benimaclet

3€
5€

Fusionart

20€
-

-

47 LLOCS 47

A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
669 514 173
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-Dg 12-16h - per endur-se
Dl-Dg 13-15.30 - taverna eco
96 338 93 39
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.

LLOCS
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AVATI

Teràpia, orientació i educació

La Bufala

Restaurant napolità

C/ Torreta de Miramar, 4 esc B, porta 3
Dl-Dv 10-20h Cita prèvia
680 287 620
facebook / AVATI Teràpia i Educació
avati.terapiaieducacio@gmail.com

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dm-Dv 19-00h Ds-Dg 12-16h 19-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

Bon tracte com a base, veu dolça i les ganes d’aportar a la comunitat, són els ingredients que el fan tan especial. Un espai de
transformació personal i comunitària que
ens convida a convertir-nos en un agent de
canvi en la nostra vida i en la societat. Un
lloc per a treballar la convivència personal i
social, sempre des de la igualtat, la tolerància, la llibertat i el respecte a les diferències.
Un acompanyament terapèutic individual
o en col·lectiu per a valorar-nos i voler-nos
amb els nostres defectes i virtuts.

La Bufala és més que un restaurant, més
que una pizzeria, és un lloc que et transporta a una altra part del món. En el mediterrani conviuen moltes cultures, molts
sabors i olors.
En entrar ací viatgem a Nàpols, lloc que
va veure nàixer a la pizza i a Ernesto, el
seu cuiner. De totes les pizzes, ell prefereix
la clàssica, la genuïna, la pizza Margarita;
amb la mozzarella de búfala, la tomaca de
les faldes del Vesuvi i la coronació de fulls
d’alfàbega.

Caixa Fosca
Estudi creatiu

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

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

La Comanda

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

Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-14h 17-20.30h Ds 10-14h
96 00 177 33 - 655 25 36 77
facebook / entreagujasyganchillos
Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella
improvisa, reacciona, redissenya, modifica patrons, soluciona quasi qualsevol
dubte, fa coses boniques amb les mans.
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un
vestit, un jersei, un llacet o un amigurumi. Al voltant d’una taula, entre agulles
de cosir i agulles de teixir, entre fils, llanes
i cotons, una xicoteta comunitat parla,
aprén i comparteix el que sap. Millor
entre tots que tu sol a casa. Un mal vici.
Començar i no parar.
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Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

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

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

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.
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Itamora

Perruqueria
Avd. Primat Reig, 109
Dm+Dj+Ds 9-18h Dx 14-22h
Dv 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.

Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

C/ Poeta Carles Salvador, 8
Dl-Dj 10-14h 17-20h Dv 10-14h 17-19h
96 015 19 78 - 685 92 53 96
facebook / laboratoriodefabricacion
laboratoriodefabricacion.com
Existeix al barri un espai on ensenyen
com estan fetes les coses, com es poden
arreglar i com pots donar-les un nou ús.
Amb les portes ben obertes, treballant en
equip, ajuntant persones de diferents disciplines, desenvolupen idees i fabriquen
quasi qualsevol cosa. Productes, màquines, artefactes, robòtica, electrònica i
processos de fabricació pensats i produïts
per gent d’ací. Coneixement compartit i
lliure. Tecnologia modificable i accessible
per a canviar i millorar el món.
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London
Lounge

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

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

La Pentola

Osteria - Pasta fresca
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
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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La Repartidora

Llibres, formació i comunicació
C/ Arquitecte Arnau, 5
Dx-Dv 10:30-13:30 17-20 Ds 10:30-13:30
facebook.com/larepartidora.valencia
larepartidora.org
“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.”

Satchmo

Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué
C/ Albocàsser, 33
Dl-Dv 18-22h Ds 10-13h
670 013 343 - 626 362 404
facebook / satchmo
swingvalencia.es
Satchmo és el tribut de tres joves al mestre
de la trompeta, al referent del jazz, al gran
Louis Armstrong. Un homenatge a la música swing i als anys 20, on aprendre Lindy
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest
serà un lloc per fer comboi, un espai cultural per als veïns. Una família amant de
la nostàlgia que ens conviden a la immersió en una dècada passada. T’animem que
els visites, t’informes del taller pares-fills,
i et sumes a la comunitat que porta un
somriure com a senya d’identitat.

Samadhi

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

C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29
Dl-Dv 17.30-23h. Segons programació
656 408 776 - 679 267 474
facebook / spiritbenimaclet
valencialindyhop.com
Ells vivien en mons diferents. No havien
ballat mai abans. Ella estudia psicologia.
Ell toca l’oboé. Una nit, van eixir al carrer
i en el silenci d’una ciutat desconeguda,
el jazz d’Ella Fitzgerald els va fer creuar
unes portes fins a l’interior d’un edifici.
Allí van conéixer el swing i s’enamoraren
d’ell. Des d’eixa nit, ballen junts cada dia.
Però... Què té aquest ball? L’espontaneïtat? La connexió? Frankie Manning té la
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que
no estiga sempre somrient’.
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Tallafocs

Espai gastronòmic
C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-16 i 20.45-00h
96 193 13 39
facebook / tallafocsgastrobar
Una flama batega a la cuina del Tallafocs.
Els seus ganivets la tallen, juguen amb
ella, evitant que s’apague. Mentrestant,
dels fogons ixen plats casolans, vegetarians, vegans i ecològics per al menú del
dia o pinxos a la nit. Els vins valencians
i la cervesa artesanal permeten que el foc
prenga amb més força. De sobte, aquest
ball roig i blau il·lumina als músics en un
xicotet escenari. Només sabem una cosa,
mentre la flama no s’apague, quedarem
sempre captius per aquesta màgia.

Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 23
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.

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.

Falles
de València
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som tradició
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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.

1–19 març

Patrimoni
Immaterial de
la Humanitat

