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Hola! 

Tens entre les teues mans el 34é núme-
ro de Benimaclet Entra, la teua guia del 
barri.

En aquesta revista podreu trobar arti-
cles, entrevistes, art, històries, iniciatives 
socials i notícies relacionades amb Beni-
maclet i també una agenda i tallers per a 
descobrir i gaudir del barri. 

Xicotets comerços i xicotetes persones 
que units es fan grans. Això és aquesta 
revista: Una plataforma per a unir forces, 
per a proposar, debatre, dinamitzar el 
barri i poder oferir activitats culturals de 
manera conjunta.

Està dedicada amb amor a les persones 
que fan d’aquest projecte una realitat mes 
a mes i a tots els veïns i veïnes que treba-
llen cada dia per a fer aquest barri un lloc 
més bonic, complet i interessant.

Benimaclet: Tots els colors, totes les 
cultures.

benimacletentra.org - 646 25 89 92
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra

Benimaclet és un barri on gaudir de 
l’oci també és respectar el descans dels 
veïns, les veïnes i l’espai públic. 
Descans i oci poden conviure. 

Gràcies a tots!
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De deixar mut i cec al poble, i 
d’evitar que opinem en veu alta

nuriariaza.com
instagram / @nuriariaza

He tingut totes les facilitats 
que elles no tingueren, però 
dues generacions després 
també em deixe la vista 
dibuixant i cosint, i faig mala-
bars per arribar a fi de mes 

Nuria Riaza
Portada del número d’abril

Quines històries t’interessen? Qualsevol 
cosa que es puga representar amb imatges de 
forma encriptada, amb una segona lectura.

Els teus principals referents? Hauria de fer 
una llista molt llarga per nomenar-los a tots, 
els primers que em venen al cap són Angela 
Dalinger, David de las Heras, Katie Scott, 
Carson Ellis o Ernst Heackel.

Parla’ns de la influència que han tingut 
les teues iaies al teu treball. Les arrels te-
nen un paper molt important a la meua 
obra. La meua família és d’un poblet de La 
Manxa profunda anomenat Montealegre 

del Castillo. Les meues iaies treballaren molt 
intensament per tirar endavant a la família 
i des de menuda he escoltat les seues his-
tòries de fam i arrelament; he vist les seues 
fotografies antigues, les he mirat mentre 
brodaven, remenaven i cosien incansable-
ment. Ambdues es criaren sense pare per 
culpa de les guerres (la guerra de Melilla i la 
guerra Civil). Jo he tingut totes les facilitats 
i comoditats que elles no tingueren, però és 
graciós com dues generacions després també 
em deixe la vista dibuixant i cosint, i com 
elles faig malabars per arribar a fi de mes. 

Per què vares decidir que el bolígraf Bic 
blau anava ser la teua ferramenta d’ex-
pressió? Belles arts és una carrera molt cara 
i vaig poder cursar-la gràcies a les beques. La 
solució més econòmica és el dibuix, qual-
sevol pot permetre’s comprar paper i boli. 
Del bolígraf em cridava l’atenció que no es 
podia esborrar, convertir les errades en part 
del dibuix era un risc afegit. Vaig començar 
amb el bolígraf Bic perquè era el que tenia 
més a mà, el que sempre he usat. 

Al teu treball veiem com t’interessa abor-
dar la identitat. Com abordes la narració 
de vivències personals? Acostume a usar 
moltes fotos familiars als meus projectes. 
Són fotografies privades que d’alguna mane-
ra faig públiques, però preserve la identitat 
de les persones que hi ha en elles distorsio-
nant els rostres o posant objectes damunt 
com si foren collages. 

Què és la paràlisi del somni? És un trastorn 
del somni que la majoria tindrem almenys 
una vegada en la vida. És una sensació des-
agradable: et despertes, ets conscient d’això 
i fins i tot pots veure la teua habitació, però 
no pots moure’t durant uns segons. Hi ha 
diversos graus i pots tenir al·lucinacions 
visuals i sonores, perquè quan et despertes 
el teu cervell segueix en fase REM. En el 
meu cas patisc paràlisi del somni des que era 
menuda i va acompanyada d’al·lucinacions, 
imatges que em són molt fàcil de recordar i 
que es repeteixen. En la meua última expo-
sició, a la galeria Pepita Lumier, vaig fer una 
sèrie de dibuixos sobre la paràlisi del somni 
i les sensacions que genera.

Existeixen imatges, situacions, persones 
o escenes que es repeteixen de manera re-
current als teus somnis? Acostume a som-
niar que vole, a vegades asseguda sobre un 
objecte que flota (com una cadira) i altres 
com nedant en l’aire. Supose que és recu-
rrent perquè és un anhel, alguna cosa que 
no podré fer.

Parla’ns de la portada. La portada parla 
sobre la censura. Sobre com generació rere  
generació hem anat lluitant per una lliber-
tat d’expressió que sembla que no arriba 
mai. Sobre com l’any 2018 no podem ex-
pressar-nos lliurement perquè per culpa de 
la llei mordassa podem acabar en la presó. 
De deixar mut i cec al poble, i d’evitar que 
opinem en veu alta.

Entrevista per Manuel P. Bernat
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La reclusió i la limitació es vi-
sibilitza a la pell de les preso-
neres que marcaven el seu cos 
fent-se talls sota la màniga

Podria dir que aquesta, no és 
una democràcia, és una dicta-
dura prorrogada

No brillem més per silenciar 
les paraules dels altres i els 
drets fonamentals no es nego-
cien, es respectenAquests dies, on l’actual govern ens està 

empresonant la paraula, no han fet més 
que portar-me a un temps on vaig poder 
participar d’un projecte a una presó de 
dones i recordar aquells dies on la reclu-
sió i la limitació es podia visibilitzar a 
la pell de les presoneres que marcaven 
el seu cos fent-se talls sota la màniga. 
Pense en eixos cóssos i en els seus dis-
cursos i he d’assegurar-vos que, en molts 
casos, hi estaven a les cel·les per motius 
que ens afecten a la nostra actualitat.

Com totes sabem, a Espanya, amb el 
beneplàcit de la dreta que governa, està 
produint-se molt intencionadament una 

restricció de diverses formes de llibertat 
amb el pretext de la seguretat nacional i 
on totes aquelles que estan sent crimina-
litzades són un ventall d’expressions que 
no apleguen al grau necessari per a cons-
tituir incitació ni a l’odi ni al terrorisme. 
Aquesta reforma del Codi Penal s’ha fet 
per a reprimir les expressions de caràcter 
polític i/o cultural, al carrer, a les xarxes 
socials i a la comunitat artística del país. 
Està produint-se una vulnerabilització 
dels drets fonamentals, tal com ho po-
dem veure reflectit en les preses o exilia-

Ens han pres la paraula!

des per defendre el vot, persones que vo-
len empresonar per cremar imatges que 
no els representen, altres que fan acudits 
sobre la història d’aquest país, cantants 
que expressen rebuig contra els meca-
nismes de l’Estat, periodistes que volen 
sortir de la normativització dels mitjans 
de comunicació industrials, censura a ex-
posicions artístiques i fins i tot, retirada i 
captura de llibres.

És un impacte devastador sobre les per-
sones que han sigut condemnades o afec-
tades per aquest ús de la llei, no només 
per les copioses multes sinó pels perío-
des d’exclusió pública i/o creativa i fins 
i tot per les condemnes de presó. Però, 
i que passa amb la resta de la societat? 
Íntimament, ens estan vulnerant el dret 
i portant a la cel·la la paraula. Pense que 
un dels aspectes més preocupants de 
les restriccions de la llibertat, té nom 
d’autocensura, donat que en temps de 
repressió, es produeix un efecte esponta-
ni on la gent es limita i es planteja fins on 
arribar amb la seua opinió crítica. Estem 
front l’avantatge del poder que vol per 
damunt de tot protegir la reputació del 
cap d’Estat, on la protecció cap a aquest 
o cap a altra versió de la història d’aquest 
país passada o present que ens afecta pel 
seu caràcter corrupte, justifica llevar-li al 
poble el dret a la crítica i a la voluntat 
d’expressar-se, i tant com reduir i alienar 

l’opció de generar debat polític. Podria 
dir que aquesta, no és una democràcia, 
és una dictadura prorrogada. Tant és 
així, que em sembla curiós que quan no 
hi ha cap vinculació amb el terrorisme 
com a amenaça real i quan aquesta mena 
d’expressions res tenen a veure amb rea-
litats perilloses, el nombre de processa-
ments i condemnes vinculades a la lliure 
expressió augmenta. I és que hauríem de 
tractar de treure-n’s de damunt la coer-
ció sobre la capacitat creativa, la capa-
citat d’expressió i fins i tot la capacitat 
política, reconduint l’objectiu del canvi 
cap a aquests polítics que ens minven so-
cialment amb el seu Codi Penal que molt 
lluny es troba de respectar els paràmetres 
de la normativa internacional.

Podria dir que l’expressió no ha de ser 
bonica, ni còmoda i val més que les 
paraules bateguen com una acció de 
“performance” lliure, tenint en comp-
te sobretot dues coses: no brillem més 
per silenciar les paraules dels altres i els 
drets fonamentals no es negocien, es res-
pecten.

La realitat que vivim la fem nosaltres, 
arromangant-mos i fer tot el que és ne-
cessari perquè la vida no tinga cap cost.

Clara Moltó Gisbert
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El pati de les escoles com 
qualsevol espai públic, no és 
neutral al gènere

Les xiquetes i els xiquets 
comparteixen espais de joc 
però eixe joc s’està donant 
en funció d’una jerarquia 
implícita

  FENT FEMINISMES

Coneguem la importància del pati escolar 
com a lloc on es desenvolupa el joc esponta-
ni, les relacions interpersonals no mediatit-
zades per la figura educadora, el lloc de des-
cans i el lloc on s’activa la imaginació. Però 
també sabem que el pati, com qualsevol es-
pai públic, no és neutral al gènere. Tampoc 
a l’edat, l’ètnia i el nivell socioeconòmic. 

A l’observar qualsevol pati de qualsevol es-
cola podem constatar que l’ocupació i l’ús 
dels espais, i especialment aquells espais 
que es consideren millor valorats, es realitza 
d’acord amb una jerarquia de poder, per la 
qual cosa, hi ha gent que té dret a ocupar 
eixos espais i altra que no la té. Són drets 
no formals derivats del costum i de les je-
rarquies admeses. L’aprenentatge de com 
moure’s per l’espai té una relació directa 
amb la socialització en la nostra cultura en 
la qual existeix la creença implícita que les 
dones són persones d’interior i d’activitats 
tranquil·les, i que els homes han de domi-
nar l’espai públic. Avui en dia seguim trans-
mitent aquestes normes de convivència no 
escrites que impliquen una forta desigualtat 
en funció dels gèneres: als nens i nenes els 
eduquem normalitzant aquesta desigual-
tat i l’escola es configura com un agent 
socialitzador reproductor d’aquesta.  

Patis escolars inclusius
Desigualtats de gènere als espais de joc 

Seguim observant el pati i veurem que 
normalment el futbol ocupa la centralitat 
de la vida d’aquest, i amb això, discrimi-
na en nivells secundaris la resta d’activitats 
o jocs que allí es desenvolupen. El futbol 
(esport protagonitzat en la majoria de casos 
pels xiquets majors) és l’eix vertebrador 
de la vida del pati de primària al voltant 
del qual es donen la resta d’interaccions 
entre les criatures: els xiquets menuts se 
situen en un segon pla, i les xiquetes nor-
malment observen com juguen els seus 
companys d’escola, es situen als marges. 
Ni professorat ni les mateixes criatures 
qüestionen la importància del futbol i la 
prioritat que gaudeix als patis escolars. Se-
guim mirant i veurem quins espais ocupen 
xiques i xics,  quins són els espais centrals i 
quins els marginals, quants metres quadrats 
ocupen les pistes d’esport en la totalitat del 
pati, els moviments expansius i el predo-
mini de l’espai dels xics sol ser cada vegada 
més exagerat a mesura que l’edat augmen-
ta (als patis dels instituts es pot constatar 
una major segregació) i l’assumpció que el 
món és dels homes, cada vegada més inte-
rioritzada. La idea molt estesa (també entre 
el professorat) que diu: “és que els xics són 
així”, no deixa de ser un signe de concebre 
la desigualtat com un fet neutral i donada 
de forma natural. 

Podem deduir, doncs, que el joc i les activi-
tats desenvolupades al pati escolar no es do-
nen en igualtat de condicions. Les xique-
tes i els xiquets comparteixen espais de 
joc però eixe joc s’està donant en funció 
d’una jerarquia implícita. 

Tant l’urbanisme amb perspectiva de gè-
nere com la coeducació ens situen en la 

importància que té l’observació crítica de 
les relacions de gènere que es donen al pati 
escolar. Les criatures passen moltes hores 
al dia al pati, i aquestes hores es conceben 
com un element alié a la funció educadora 
que té l’escola, sense cap tipus de relació 
amb els valors que es volen desenvolupar 
al currículum. Valors d’igualtat, de con-
vivència, de respecte a l’alteritat, de des-
envolupament d’habilitats diverses, d’ex-
perimentació, de descobriment, etc., no 
tenen cabuda si els usos dels espais que 
allí es desenvolupen impedeixen el des-
envolupament d’aquests.

Deixem que les xiquetes es moguen de for-
ma segura al pati, en igualtat de condicions 
respecte als seus companys, sense por, des-
envolupant els seus jocs sense estereotips. 

Possibilitem eixos espais amb normes de 
convivència atrevides, innovadores i justes. 
Les criatures d’avui en dia necessiten mes-
tres i professorat amb vocació real de servei 
públic que treballen sabent la importància 
que tenen com a agents possibilitadors i 
creadors d’aquests espais. Agents possibili-
tadors de l’escola coeducadora, de l’ensen-
yament no sexista. Els xiquets i les xiquetes 
d’avui són les dones i els homes de demà, en-
senyem-los valors en la pràctica, ensenyem-los 
a créixer sense violència simbòlica. 

Generar espais exteriors fruit d’un procés 
d’observació crític i conscient, basant-se en 
l’urbanisme amb perspectiva de gènere, la 
coeducació, i en l’educació transformadora, 
és una forma innovadora de posar a la pràc-
tica els valors que l’escola pública predica: 
educació inclusiva i universal, la toleràn-
cia i la igualtat d’oportunitats.

text: Mireia G. Gil
foto: James Mollison



HUMANS DE BENIMACLET

Josep M. Beltran, 60 anys
Persona humana (Homo Benimaclatensis)

 
“... la terra transparent 

les pedres vora mar 
i volàvem 

amb ales de paper.”
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El mes passat es van finalitzar les obres de 
reurbanització del primer tram del carrer 
Murta. Aquestes obres són les primeres que 
es realitzen en Benimaclet fruit de l’aplica-
ció dels pressupostos participatius munici-
pals per barris, en concret els de l’any 2017, 
ja que les obres de condicionament d’un 
jardí al costat de l’Avinguda Valladolid dels 
pressupostos de l’any 2016 encara no s’han 
realitzat.

Els pressupostos participatius de l’Ajun-
tament de València destinen cada any 
300.000 euros d’inversió per al barri de Be-

nimaclet, inversió que es realitza en aquelles 
obres que els veïns trien mitjançant votació 
per internet. Açò suposa un pas xicotet, 
però molt significatiu, cap a una major 
participació de la ciutadania en les deci-
sions municipals que directament la con-
cerneixen. Així les veïnes i veïns, de forma 
individual o a través d’un col·lectiu, tenen 
la possibilitat de presentar les seues propos-
tes i, si aquestes estan dins del límit pressu-
postari, fer campanya per a la seua elecció. 
En el cas de ser la proposta més votada, 
l’Ajuntament ha de realitzar l’obra de for-
ma obligada. S’ha acabat el fet de recórrer 
els despatxos municipals demanant les 
inversions que el barri necessita! Almenys 
per a les demandes de poc pressupost.

En el cas del carrer Murta, la proposta va 
ser presentada per l’Associació de Veïns de 
Benimaclet seguint les directrius de l’Es-
tratègia Integral Participativa “Benimaclet 
és Futur”, redactada en la primavera de 
2017 a partir dels tallers en els quals van 
participar la majoria de col·lectius del barri. 
La proposta se centra a convertir el carrer 
Murta, antic Camí de les Fonts, en el ca-
rrer major que el barri necessita, carrer que 
uneix la plaça amb l’horta, que és l’origen 
de Benimaclet, i amb el Cementeri Parro-
quial. A més, aquest carrer és el més utilit-
zat pels escolars dels col·legis Municipal i 
Pare Català i amb la intervenció es consoli-
da com a “ruta segura escolar”.

El barri sap cap a on vol anar i ara té l’eina 
per a, pas a pas, any a any, anar construint 
aquest barri més humà, més amable i en 
harmonia amb l’Horta que l’envolta.

Arturo Sanz

El carrer Murta
Un primer pas cap a una democràcia més 
participativa

Aquest carrer, amb la 
intervenció es consolida com 
a “ruta segura escolar”

L’AVV COMUNICA
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A mos redó. Cuinant la sobirania al País Va-
lencià (2017) és la vuitena llavor de Caliu 
Espai Editorial, projecte assentat al barri de 
Benimaclet. El llibre, coordinat per Jordi 
Garcia i prologat per la Plataforma per la 
Sobirania Alimentària del País Valencià, és 
un receptari de cuina popular valencia-
na que va molt més enllà de la transmissió 
popular que suposa donar a conèixer un 
conjunt de receptes, i no vos deixarà indi-
ferents.

A més de les receptes, que representen la 
cuina popular valenciana que feien -o fan- 
les nostres mares i àvies, el llibre està format 

per diversos articles, a través dels quals ens 
podem familiaritzar amb conceptes com 
‘mercats de proximitat’, ‘grups de con-
sum’ o ‘recuperació de terres’. O, millor, 
passar de la teoria als fets i apropar-nos 
als diversos grups de consum del barri o a 
l’Ecomaclet, el mercat de productes ecolò-
gics i de proximitat que es realitza tots els 
mesos a la plaça.

Quant als objectius, A mos redó segueix 
la línia esmentada més amunt: apropar la 
sobirania alimentària a les valencianes i 

A mos redó
Una eina per a practicar la 
sobirania alimentària al barri

els valencians, i fer-ho sobretot des de la 
pràctica, aportant ferramentes que facen 
possible un consum més responsable pel 
que fa al medi ambient, les producto-
res, els comerciants del barri i el mateix 
consumidor. En aquest sentit, en el llibre 
també apareix un inventari dels productes 
utilitzats en l’elaboració de les receptes, que 
ens permet saber l’origen dels productes, en 
quin comerç s’han comprat (la majoria en 
comerços de Benimaclet), si són ecològics 
o no i el preu.

A més, també compta amb una proposta de 
menú setmanal (una per a estiu i una per a 
hivern) i una llista de la compra a partir de 
les receptes i l’inventari de productes que 
hi apareixen, amb la intenció d’evidenciar 
que comprar ecològic i de proximitat, si 
més no al barri de Benimaclet, és possi-
ble, tant pel que fa a la varietat com per 
motius econòmics. Això sí, tal vegada per 
a fer-ho possible necessitem reduir la nos-
tra llista de la compra, eliminant productes 
que no ens aporten beneficis nutricionals, 
es produeixen en condicions d’explotació 
i a quilòmetres de distància, i apostar per 
consumir menys productes però de més 
qualitat, produïts prop de casa i comprats 
al xicotet comerç.

Diuen que ‘la revolució comença en un 
mateix’. A mos redó és una eina impres-
cindible per a prendre partit en la sobira-
nia alimentària: començar a canviar hàbits 

La Repartidora
C/ Arquitecte Arnau, 5
larepartidora.org

Podeu trobar A mos redó en
La Repartidora, La Rossa, La Traca, 
Centre Social Terra o Al Paladar

Recepta de faves de porrat

Ingredients 
1 kg faves seques, aigua, sal, 3 alls, ro-
mer, pebres coents i timó.

Passos a seguir
Pas 1 Poseu les faves en remull amb 
aigua durant 3 dies. Canvieu l’aigua 
diàriament.
Pas 2 Bulliu les faves amb aigua abun-
dant (les ha de cobrir), a foc lent.
Pas 3 Poseu les espècies (al gust, tant en 
quantitat com en varietat) i els alls.
Pas 4 Afegiu la sal quan les faves esti-
guen cuites. 

Un receptari de cuina popular 
valenciana que va més enllà 
de la transmissió popular que 
suposa donar a conèixer un 
conjunt de receptes

Diuen que ‘la revolució co-
mença en un mateix’. A mos 
redó és una eina imprescindi-
ble per a prendre partit en la 
sobirania alimentària

Apostar per consumir menys 
productes però de més qua-
litat, produïts prop de casa i 
comprats al xicotet comerç

de consum, autogestionar-nos amb altres 
companyes el carret de la compra, cuinar 
amb la gent que estimem productes de gent 
que també estimem... En definitiva, pren-
dre partit en un dels aspectes més impor-
tants de les nostres vides com és l’alimen-
tació. Perquè viure vol dir prendre partit!

Equip La Repartidora
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No obstant això, malgrat el teu amor 
per NY, ets un vaquer, en actitud so-
bretot, a més del sentit estètic (i açò no 
és una pregunta). Ja, ja, ja... sí? Dos dels 
meus regals d’infantesa favorits van ser un 
barret de vaquer negre i un plomall de 
plomes de cap indi. Bonanza, El Virginia-
no, Jim West i Daniel Boone, van formar 
a tota una generació d’espanyols, jo sóc 
un d’ells. I certament la música america-
na em té totalment enamorat, en totes les 
seues vessants i variants.

Després de 32 anys liderant La Gran 
Esperanza Blanca vas donar curs a la 
teua faceta en solitari i vas publicar 
dos E.P.: “Gigante” i “Sultán”. Quins 
aspectes t’han agradat més del treball 
individual? Ha sigut, i segueix sent-ho, 
un viatge fascinant. Vaig descobrir que 
algunes cançons no encaixaven en el dis-
curs musical de la Gran Esperanza Blanca 
i vaig buscar la manera de donar-los vida. 
Lectures més pop, menys clixés d’“ameri-
cana” i envoltant-me de fantàstics músics 
de l’escena musical que m’ajudaren a crear 
un cançoner nou. I seguisc en açò. El meu 
pròxim LP es titularà “Paterson”.

Ets una persona activa i bastant present 
en l’escena. A més a més, està el teu fill 
Víctor (VikPamNox), d’uns vint anys i 
fotògraf de concerts i bandes en gene-
ral, dos aspectes que t’uneixen a músics 
de diverses generacions. Com influeix 
açò en la teua creació? És del millor que 
m’està passant. El meu fill és una persona 
molt interessant i els seus amics músics 
són fabulosos, gent sana dedicada per 
complet a la música i amb una generosi-

tat sense límits. També músics com Santi 
Serrano, José Sala, Gilbertástico, Juanma 
Pastor, Txema Mendizábal, Luis Mar-
tínez, i molts més, tots ells fan del meu 
discórrer per la música un passeig molt 
agradable. Han tocat en els meus discos 
en solitari i amb la banda i espere que se-
guisca sent així.

D’altra banda, eres un seguidor clàssic 
del València, tant que vas veure el gran 
Mario Alberto Kempes en actiu i fa uns 
anys li vas compondre una bella cançó 
amb l’elegància, crec, que fora un gran 
homenatge i no anomenar-lo al títol: 
“Nostalgia de Bell Ville”. Quines coses 
t’han succeït al voltant d’aquest tema? 
Tot coses bones, poder tocar la cançó per a 
Mario Kempes en persona va ser la millor, 
també tocar el tema al Mestalla, en la ges-
pa, en la presentació oficial de la tempo-
rada 2012-2013. I que es considera una 
bona cançó, cosa que molta gent m’ha 
dit. No puc demanar molt més. Kempes 
va ser el meu gran ídol futbolístic i haver 
pogut gaudir del seu joc al Mestalla és una 
cosa que mai podré oblidar.

Entrevista per Gilbertástico

Cisco Fran Dissabte 21 - 20h
Tulsa Café C/ Juan Giner, 11

Cisco Fran
Capdavanter del grup 
La Gran Esperanza Blanca

A l’Eliana hi ha un cowboy, un genet de 
ploma fina i llarg recorregut, que la seua 
profunda poètica porta brollant més de 
tres dècades en forma de relat o cançó. 
Cisco Fran (líder de La Gran Esperanza 
Blanca), estarà el 21 d’abril en Tulsa Café 
(Juan Giner, 11) dins del cicle Aperitiver, 
presentant les cançons d’una nova marxa 
en solitari.

Quan va ser la primera vegada que  ana-
res a Nova York i què va passar perquè 
hi tornares tantes vegades? Vaig aterrar a 
JFK per primera vegada a finals de febrer 
de 1987, quasi a punt que morira Andy 

A l’Eliana hi ha un cowboy, 
un genet de ploma fina i 
llarg recorregut, que la seua 
profunda poètica porta bro-
llant més de tres dècades en 
forma de relat o cançó

Warhol. Vaig passar 2 mesos en aquella 
primera ocasió. La ciutat, simplement, 
em va posseir. Em va fer seu. La pols del 
carrer, la música, els llocs, les persones... 
I així seguisc.

Va ser llavors quan quasi vas ser “veí de 
Paul Auster”, com succeeix al teu relat, 
o allò va ser només literatura? Vas se-
guir de debò a l’escriptor pels carrers 
de la Gran Manzana? Com quasi sem-
pre, en la literatura, la realitat i la ficció 
s’entremesclen fins a perdre’s la línia que 
les separa. Auster viu en Park Slope i allí 
vaig sempre que viatge a la ciutat, en 
Brooklyn. Mai me l’he trobat, i menys 
l’he seguit pel carrer, però la probabilitat 
que això puga passar sempre és alta, si es-
tàs a Park Slope.
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Paradigma
12, 13, 14, 15 d’abril - 20:30h
Teatro Círculo

La realitat més perillosa és 
sempre de qui té més poder. 
El poder és corrupte, injust, 
capitalista i cruel

El testimoni de tres dones, una 
crítica mordaç a la desigualtat 
de gènere i classe, al capitalis-
me despiadat i a la comercia-
lització de la felicitat

Es tracten qüestions com la depressió 
postpart o la perillosa omnipotència de 
grans corporacions. Resulta un atrevi-
ment parlar d’aquests temes hui en dia? 
És necessari reunir valor a l’hora de ge-
nerar controvèrsia? Realment, amb les no-
tícies que llegim cada dia sobre presó i mul-
tes desfasades contra cantants o humoristes 
gràfics o qualsevol persona, sí que pense, a 
vegades, que estem perdent la noció sobre 
on estan “els límits”. Cosa que és bastant 
terrible, perquè no hauríem de tenir-los. Sí, 
crec que és un atreviment dir que no estem 
d’acord amb el sistema, que s’està jugant 
d’una manera molt perillosa i molt perver-
sa, però no podem seguir més temps callats. 
Com a creadors i creadores, ens toca pren-
dre decisions sobre què és allò que volem 

La directora d’una gran farmacèutica co-
mercialitza amb unes dubtoses píndoles 
que asseguren curar la depressió postpart. 
Una treballadora que s’encarrega de netejar 
el despatx de la directora sofreix un seriós 
accident. Una mare, clienta de la farmacèu-
tica, pren les píndoles, sense tenir en comp-
te els greus efectes secundaris. 

Amb aquesta sinopsi es presenta “Paradig-
ma (o com Big Pharma va curar la meua 
depressió postpart amb Storytelling)”, el 
testimoni de tres dones diferents, al voltant 
d’una història plena de crítica mordaç a la 
desigualtat de gènere i classe, al capitalisme 
despiadat i a la comercialització de la felici-
tat, usant una posada en escena que experi-
menta amb el fet visual i el sonor.

Paradigma
Entrevista a Bea Insa

El projecte, escrit per Ángel Mirou, dirigit 
per Pako Revueltas i protagonitzat per l’ac-
triu Bea Insa, arriba al Teatre Círculo, des-
prés de la seua estrena a les sales de Bilbao, 
per parlar de temes que, cada vegada més, 
s’aguaiten amb certa timidesa, però molta 
valentia a la nostra realitat social.

Què és “Paradigma”? “Paradigma” és una 
tragicomèdia contemporània sobre l’abús 
de poder de les farmacèutiques, el capitalis-
me salvatge i la maternitat. 

Com neix la idea de l’obra? L’obra neix a 
partir d’una conversa entre autor i actriu. 
Ella li transmet el desig de crear una obra a 
partir de dones de diferents estatus socials 
que comparteixen un conflicte. 

“Paradigma” exposa diverses realitats 
causants de la desigualtat. Quina creus 
que és la més perillosa? La realitat més 
perillosa és sempre de qui té més poder. El 
poder és corrupte, injust, capitalista i cruel.

En quina situació creus que es troba la 
posada en valor del testimoni femení? 
Estem en un moment en què el testimoni 
femení va agafant cada vegada més força 
i, per fi, comença a tenir-se en compte. 
Aquesta obra parla de desigualtats, però 
no només de gènere, sinó també socials, 
econòmiques, ètiques... Estem front “un 
canvi de paradigma” controlat pels diners.

contar i com. Nosaltres hem apostat per un 
espectacle que va més enllà de l’entreteni-
ment, que posa un espill davant del públic 
i diu “Senyors, açò és el que hi ha!”, això sí, 
amb molt d’humor, amor i bon fer.

Quin impacte t’agradaria generar en els 
espectadors? L’impacte s’aconsegueix quan 
el públic empatitza amb les protagonistes. 
Pots eixir un poc trastocat, però hauràs vis-
cut una experiència física i emocional molt 
intensa. Açò és el que estem comprovant 
amb el públic que ja ha vist l’obra al  País 
Basc. És una muntanya russa d’emocions, 
com diu el nostre autor Ángel Mirou: “Vas 
de  l’horror a la rialla, i de la rialla a l’horror, 
com quan navegues per internet”.

Entrevista per Alejandro Murcia
Fotos: Miriam del Prado i Ángel Mirou
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On es podia fomentar un 
model de barri obert i social, 
en el qual l’oci era una activi-
tat col·lectiva i compartida

El cinema en Benimaclet

El cinema es va articular com 
a espai de convivència, de 
proximitat, on coneixies a 
tothom

Paral·lelament, durant els anys en els 
quals va ser bingo i sala de festes, es va 
construir a la part posterior, que donava 
al carrer Reverend Rafael Tramoyeres, un 
nou cinema anomenat també “Mavis”. Va 
continuar sent una sala de reestrenes, però 
amb butaques de major comoditat i més 
mitjans tècnics respecte a la projecció de 
la pel·lícula i l’aspecte audiovisual.

La remodelació va implicar la pèrdua del 
tradicional amfiteatre tan característic 
dels cinemes d’època, però sí que es va 
implementar el servei de cafeteria. Segons 
diversos antics clients, l’entrada costava 
al voltant d’unes 125 pessetes, però en la 
seua última etapa va passar a costar unes 
250 pessetes, la qual cosa era assequible 
per a les colles de joves amics i per a les 
parelles que buscaven refugi en les últimes 
files del cinema, on se solien dur a terme 
fortuïtes i innocents trobades d’amor.

Sens dubte el cinema implicava un 
enorme potencial per a la creació d’es-
pais d’entreteniment, de conversa, de 
reflexió, d’emoció i en definitiva de 
convivència, on es podia fomentar un 
model de barri obert i social, en el qual 
l’oci no era una activitat aïllada i indivi-
dualista, sinó col·lectiva i compartida.

Miguel Asensio Gómez
Doctorant en Història Contemporània

Pocs recordaran que entre els anys 50 i 
70 Benimaclet comptava amb un cinema 
d’estiu al carrer dels Sants, on actualment 
està situada la Llar Cultural. Això no era 
més que un corral gran amb cadires de 
boga i amb capacitat per al voltant de 
300 persones. Prompte el cinema es va 
convertir en l’activitat d’oci i de reunió 
familiar i veïnal més destacada de l’èpo-
ca. Açò es devia que la proposta era molt 
econòmica i al caràcter obert d’aquesta, ja 
que malgrat comptar amb un bar/cafete-
ria, els clients hi podien acudir amb el seu 
propi sopar per a gaudir de la pel·lícula 
a la fresca, mentre que per als xiquets es 
convertia en un lloc de joc i diversió.

Durant eixos anys els veïns de Benimaclet 
també van poder gaudir del cinema Ideal, 
conegut popularment com a cinema de 
“Meló”. Es trobava en el carrer Leonor 

Jovani. Era un cinema on es projectaven 
pel·lícules de reestrena, arribant a tenir 
sessions de dues i fins i tot de tres pel·lícu-
les diàries. El cinema comptava amb una 
planta baixa i un altre nivell on es trobava 
“el galliner”. El cinema es va articular com 
a espai de convivència, de proximitat, on 
coneixies a tothom. L’entrada es compra-
va a les taquilles de l’entrada a un preu 
de 4 o 5 pessetes en els anys 1950-1960. 
En els anys 70 el cinema es va transformar 
en la discoteca “Mavis”, la qual va prota-
gonitzar diversos altercats i episodis polè-
mics. Amb l’arribada de la democràcia i 
la legalització dels jocs d’atzar, va passar a 
convertir-se en un bingo i posteriorment 
en una sala de festes fins que finalment va 
tancar a mitjan anys 80.

Estem pels teus drets.
Viu-los.

www.elrogle.es
Pl/ Alcalde Domingo Torres, 2-1-1,  València, 46020 
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Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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Al-Paladar
C/ Jaume Esteve Cubells, 5
96 338 93 39

Temps de preparació 45 minuts
Comensals 5
Dificultat Baixa

Bescuit de garrofa amb 
fruites del bosc
Al-Paladar

Ingredients
- 1 got de farina de blat sarraí
- 1/2 got de maizena
- 1/2 got de farina de garrofa
- 3 culleradetes de llevat
- 1 got de llet vegetal sense gluten
- 1/2 got d’oli d’oliva
- 1/2 got de llavors de lli
- 1/2 got de sucre morena o xarop d’àgab
- 1 culleradeta d’agar-agar en pols
*Got= 200 ml

Per a aquesta primavera us convidem a tas-
tar la farina de garrofa com a substitutiu del 
cacau, la farina de garrofa presenta sucres 
naturals (fructuosa, glucosa i sacarosa) en-
tre 40 i un 50%. Minerals com a ferro, cal-
ci, magnesi, zinc, potassi, silici i fòsfor. No 
posseeix gluten. I és rica en tanins, que són 
un poderós antioxidant.

El que nosaltres elaborem amb aquesta garro-
fa deliciosa és un bescuit amb farina de blat 
sarraí, per respectar el fet de ser apte per a 
celíacs i també vegà. Els llépols addictes a la 
xocolata no se sentiran decebuts.

Elaboració
Pas 1 Calfar el forn a 180°.
Pas 2 En un bol barrejar les farines, el llevat 
i el sucre, si uses sucre.
Pas 3 En altre, els líquids es trituren amb 
les llavors de lli, l’agar-agar i el xarop en cas 
d’usar-lo.
Pas 4 Amb les varetes barrejar suaument el 
contingut dels dos bols fins que quede una 
barreja cremosa.
Pas 5 Untar el motlle redó d’oli o marga-
rina i abocar la barreja i deixar reposar una 
miqueta.
Pas 6 Fornejar 25 minuts a 180°/170°.
Pas 7 Servir amb un almívar de fruites del 
bosc: Diluir aigua, sucre i les fruites al foc, 
fins a obtenir una consistència espessa de 
xarop. El sabor àcid de les fruites rebaixa la 
contundència del bescuit i resulta una com-
binació boníssima.

Equip Al-Paladar 
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Tot aquest procés també implica cometre 
errades i buscar fórmules creatives per a 
tirar endavant projectes, reals o experimen-
tals, un procés que té lloc de forma natural 
i que és guiat per la curiositat, l’emoció i 
les necessitats reals. Tot això amb la finalitat 
de dissenyar intervencions més eficaces que 
promoguen un barri més equitatiu, sos-
tenible, inclusiu i saludable, que propor-
cione eines, espais, materials i coneixement 
per a potenciar les oportunitats d’ocupació 
i autoocupació laboral.

Malgrat aquest mètode d’aprenentatge, les 
persones del Laboratorio estem per a resol-
dre’t qualsevol dubte, així com per a aju-
dar-te i ensenyar-te a utilitzar tant les mà-
quines com les ferramentes de forma segura 
i eficient. No has de tindre uns coneixe-
ments concrets, només ganes de crear nous 
projectes o ajudar amb altres ja iniciats!

Així que vos animem a totes les dones de 
Benimaclet i de la ciutat de València a unir-
vos a DonesLab, cada dilluns al Laborato-
rio de Fabricación, amb Laura, Claudia, 
Danielle, Gloria, Núria i Maria.

Equip Laboratorio de Fabricación

Les dones són una part clau de la socie-
tat, són el 50% de la població, el 50% de 
les mans, dels caps, de les idees i de les ganes 
de crear de tot el món. Amb les mateixes 
qualitats que qualsevol persona, han acon-
seguit grans reconeixements i han sigut mo-
dels de lluita i perseverança.

Així i tot, és un fet que la majoria de per-
sones dedicades a sectors més tècnics, re-
lacionats amb mecànica, electrònica o fa-
bricació, per citar uns quants, són homes. 
Aquest és un fet que no li veiem sentit des 
de Laboratorio de Fabricación i des de Las 

#DonesLab

Naves, per aquesta raó ajuntem forces i creem 
un nou grup de treball al barri, al nostre lo-
cal del Carrer Poeta Carles Salvador. Aques-
ta iniciativa, anomenada DonesLab, està 
englobada dins del nou programa Fabrica 
Barri, i busca crear un grup de treball de 
dones que es reunisca de forma setmanal 
per a desenvolupar projectes tecnològics 
de forma grupal i cooperativa.

Encara que aquests projectes poden tindre 
qualsevol temàtica i objectius dins dels àm-
bits de treball del disseny, fabricació, elec-
trònica i reciclatge, tant des de Laboratorio 
de Fabricación com des de Fabrica Barri, 
busquem desenvolupar idees, conceptes 
o projectes, amb certa conscienciació 
social i/o mediambiental. Fomentant la 
inclusió de tots els components de la so-
cietat, potenciant iniciatives i accions amb 
l’objectiu de reduir el nostre impacte sobre 
el medi ambient, aplicant les noves tecno-
logies i avanços per a facilitar les tasques.

DonesLab, com la resta d’iniciatives del 
programa Fabrica Barri, busca l’empo-
derament tecnològic de la societat, en 
aquest cas i en concret, les dones, com a 
element clau i dinamitzador d’aquesta.

Amb aquest objectiu, es planteja l’apre-
nentatge conegut per “aprenent fent”, o 
“learning by doing”, en el seu nom ori-
ginal en anglés. Aquesta filosofia pretén 
que les persones siguen qui, elles mateixes, 
identifiquen les necessitats que podria tin-
dre el seu projecte, planifiquen i investi-
guen respecte d’aquestes necessitats per a 
posteriorment materialitzar el projecte en 
qüestió.

DonesLab
Tots els dilluns / 16-20h
Laboratorio de Fabricación
C/ Poeta Carles Salvador, 8
96 015 19 78 - 685 92 53 96

DonesLab busca l’empo-
derament tecnològic de la 
societat

Busca crear un grup de tre-
ball de dones per a desenvo-
lupar projectes tecnològics 
de forma grupal i cooperativa
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Pots trobar 
més informació en

ANIMALS DE BENIMACLET

instagram/ @revistacavecanem
mail/ revistacavecanem@gmail.com

Gosses i gossos de Benimaclet! Ha nascut 
un nou espai per a lladrar les vostres ne-
cessitats: una revista solidària i il·lustrada 
que millorarà la comunicació entre gossos 
i humans. Lladrarem sobre l’origen de les 
races, el gos en la Història de l’Art, oci 
caní i molt més. Utilitzarem les noves 
tecnologies per al nostre concepte Re-
vistagram: la revista en paper aporta el 
contingut i Instagram amplia visualment 
la informació. A més, cada exemplar se so-
lidaritzarà amb una causa canina aportant 
un 20% del preu de la revista. 

Cave Canen
Revista per a gossos

Qui som?
El meu nom és Picasso i pertanc a l’espè-
cie Canis Lupus Familiaris (o gos per als 
amics), i compartisc aquest projecte amb 
Paula, una humana de l’espècie Homo 
Sapiens Sapiens. Aquesta col·laboració té 
el fi d’enfortir els vincles entre ambdues 
espècies i crear una il·lusionant comunitat 
canina, bub bub!

text: Picasso i Paula Momparler
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:45 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 30€/mes

20:00 meditación donación Gobinde Alboraya 10€/clase

20:25 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

20:30 Teatro de improvisación Pina Submarina

20:30 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes

21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

9:30 kundalini yoga Gobinde Alboraya 10€/clase

10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

10:00 Clases De Pilates Postural + Info: 622055590 Fusionart 25€/mes

10:30 Pilates para embarazadas A Contar Mentiras -

11:00 Taller de grabado y estampaciòn Escuela Meme 40€ /mes

11:00 Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25€/mes

11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m

11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

11:30 Pilates con bebés A Contar Mentiras -

12:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

14:00 La Bajoquera Mágica. Dinar comunitari Escuela Meme 3€/dia

15:30 yoga aéreo Gobinde Alboraya 10€/clase

16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

17:00 Pilates per a embarassades Centre Mompó 45€/mes

17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 18€/mes

17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m

18:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

18:00 Music Together en familia (de 0 a 5 años) Pina Submarina

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 18€/mes

Dimarts

8:30 Ashtanga yoga Centre Mompó 45€/mes

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

10:00 Chen Taiji (Shen Yi) Jardin C/ Guardia Civil 30€/mes

10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 18€/mes

11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

12:00 Taller De Ingles + Info: (Daniel) 711 738 445 Fusionart 20€/mes

14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

15:30 Yoga aéreo Gobinde Alboraya 10€/clase

15:30 Pilates A Contar Mentiras -

15:55 Pilates Centre Mompó 40€/mes

16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

16:30 Pilates A Contar Mentiras -

16:55 Pilates terapeutic Centre Mompó 45€/mes

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

17:30 Yoga para peques Samadhi 25€/mes

17:55 Pilates Centre Mompó 40€/mes

18:00 Danza Africana + Info (Moukhamet) 632385529Fusionart 20€/mes

18:30 kundalini yoga Gobinde Alboraya 10€/clase

18:30 Teatro de improvisación Pina Submarina

18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

19:00 Taichi Chi kung Samadhi 25-30€/m

19:00 Lindy Hop Iniciación Satchmo 35€/mes

19:00 Authentic Jazz Satchmo 35€/mes

19:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

19:15 Pilates Centre Mompó 40€/mes

19:30 Salsa Cubana + Info: 696 810 012 Fusionart 25€/mes

Dilluns
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12:00 Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart 20€/mes

14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

15:30 Pilates A Contar Mentiras -

16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

16:30 Danza de los sentidos Samadhi 25€/mes

16:55 Pilates terapeutic Centre Mompó 45€/mes

17:00 Espai de crianca Escuela Meme

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

17:30 Sintonía de colores, pintura de 3 a 100 años Pina Submarina

17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

17:30 Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes

18:00 Mindfulness Centre Mompó 30€/mes

18:30 Taller de foto digital Escuela Meme

18:30 Clases De Flamenco + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes

18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

18:45 Danza oriental - Energía femenina Samadhi 25€/mes

19:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

19:00 Popping Pina Submarina

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

19:45 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 30€/mes

20:15 Ashtanga ioga Centre Mompó 30€/mes

20:15 Tribal Hard Pina Submarina

20:25 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Pilates A Contar Mentiras -

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

21:00 Lindy Hop Iniciación Satchmo 35€/mes

21:00 Taller de Teatro…(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes

18:30 hatha yoga Gobinde Alboraya 10€/clase

18:30 Taller de escritura creativa Escuela Meme 20€/mes

18:45 Kundalini Yoga Satchmo 30€/mes

19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

19:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes

19:00 capoeira angola CSOA L'Horta

19:00 Taller de teatro Escuela Meme 30€/mes

19:00 Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart 20€/mes

19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:00 Yoga aéreo Gobinde Alboraya 10€/clase

20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 danza Tribal clásica (ATS) II Pina Submarina

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

20:45 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes

21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes

8:30 Ashtanga ioga Centre Mompó 45€/mes

9:00 Chen Taiji (Shen Yi) Jardin C/ Guardia Civil 30€/mes

9:15 Pilates A Contar Mentiras -

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

9:45 Pilates (4 horaris diferents) Centre Mompó 40€/mes

10:00 Yoga para embarazadas Samadhi 50€/mes

10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

10:30 danza Tribal Fusión II Pina Submarina

11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda) Fusionart 18€/mes

11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€

12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras -

Dimecres
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19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Yoga aéreo Gobinde Alboraya 10€/clase

20:30 Lindy Hop Begginner Satchmo 35€/mes

20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Yoga dinámico Samadhi 24-45€/m

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

9:30 Chakramove Samadhi 25-45€/m

9:45 Pilates Centre Mompó 40€/mes

10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

16:45 Estiramientos de cadenas musculares Samadhi 35-45€/m

17:00 Claqué Nivel 1 Satchmo 40€/mes

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

17:40 Danza Contemporánea para non@s Pina Submarina

18:00 Taller de poesía Escuela Meme

18:00 Claqué Infantil Satchmo 40€/mes

18:30 Meditación tibetana Samadhi 25-30€/m

18:40 danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación) Pina Submarina

19:00 Claqué Inicación Satchmo 40€/mes

19:40 Danza Tribal Vintage Pina Submarina

9:50 Yoga Pina Submarina

11:00 Taller de grabado y estampaciòn Escuela Meme 40€/mes

11:00 Swinging Together (Papas + peques) Satchmo

11:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) Pina Submarina

12:00 Tribal Jam® Pina Submarina

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

10:00 Danza Contact Pina Submarina 25€/8€

10:00 Clases De Pilates Postural + Info: 622055590 Fusionart 25€/mes

10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras -

11:00 Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25€/mes

11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m

11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

12:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras -

15:30 Acupuntura Escuela Meme

15:30 yoga aéreo Gobinde Alboraya 10€/clase

16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

17:00 Pilates per a embarassades Centre Mompó 45€/mes

17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 18€/mes

17:00 yoga para embarazadas Gobinde Alboraya 10€/clase

17:30 Costura creativa Entre agujas y ganchillos 35€/mes

17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m

18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

18:00 Taller de esparto Escuela Meme

18:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 18€/mes

18:45 kundalini yoga Gobinde Alboraya 10€/clase

19:00 Taller de teatro Escuela Meme 30€/mes

19:00 Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart 20€/mes

19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

19:15 Kundalini ioga Centre Mompó 30€/mes

Dijous
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A Contar Mentiras
Al-Paladar
AVATI
La Bufala
Caixa Fosca
CIM Benimaclet
Centre Mompó
Clandestí
La Comanda
Entre agujas y 
ganchillos
Escuela Meme
Esperanzarecicla
Fusionart
La Gramola
Itamora 
Kaf Café
L. de fabricación
London
La Ola Fresca
La Pentola
La Pina Submarina
La Repartidora
Satchmo Swing
As. Samadhi
Spirit Benimaclet
Tallafocs
Teatre Círculo
El Terra
Tulsa Café

Caminito
Carabasser
Carabasseta
El Aprendiz
El Rogle
Glop
Gruseco
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La Culona
La Rossa
La Torraeta
Murta
Ochovideos
Shen Yi
Suerte Loca 
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As.Veïns i Veïnes
de Benimaclet

Llocs culturals
Comerços amics

3
21

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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20:00 Speak English La Ola Fresca 5€ 

20:00 Taller De Coaching + Info: Yolanda Orts 667 709 903 Fusionart 8€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

20:30 En el Jardín de la noche: Elma Sambeat&Damián ValentTeatro Círculo -

21:00 Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€) La Pentola 2,50€

21:30 Los Jueves Flamencos con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

22:00 Jam de lindy hop Clandestí

22:30 Jam de improvisación: teatro con guerrilla impro La Gramola

18:30 Conferencia "Jan van der Roost y su música" CIM

19:00 Gourmet Knights: Alta cocina en pequeño formato La Ola Fresca -

20:00 Concierto "8º Encuentro con Jan van der Roost" CIM

20:30 Solano Reyes era un vencido y sufía derrotas cada día Teatro Círculo -

21:30 Concierto: Los Hermanos (Jazz y Música De Películas) Fusionart 

21:30 Concierto y expo. acurelas "horta y mar" de Maria Casas Kafcafé

23:00 Videoclips: Electro Swing/Nu Jazz/Soul... Remix P. Bailar Fusionart 

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

16:30 Yoga en família Gobinde Alboraya 5-10€

19:00 Clandestino Spirit Benimaclet Plaça Benimaclet -

19:00 Gourmet Knights: Alta cocina en pequeño formato La Ola Fresca -

19:30 Espectáculo: Gala De Magia (Para todo público) Fusionart 

11:00 Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 11€

12:00 Puertas abiertas: Taller De Ingles + Info: 711 738 445Fusionart 

20:30 Samadhi time: Sesión de Meditación con Cuencos tibetanos Samadhi 5€

10:00 Taller "Los mantras, camino al interior del sonido" Samadhi

19:00 Concierto La magia del sonido Samadhi 15€

20:00 cocktail day London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación: Street food Tulsa 3€

21:30 Noche de Jazz: Oir Trio Tallafocs

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

10:00 Inici del curs de quiromasatge Centre Mompó 950€

18:00 Cervesa i tapa internacionalista i solidària (2,5€) Terra

20:00 Ginclub London -

20:30 Concurmix: Quiz divertido La Gramola 3€  

21:00 Noche de pizza (pizza a 5€) La Pentola 5€

21:00 Degustación: Japonesa Tulsa 3€

21:00 Pencil up: Juego de palabras Clandestí

21:30 Músicas del Mundo: Natali McPears y Pablo Monleón Tallafocs

21:30 Homenaje a Benedetti. Silvana Marrero trio. Kafcafé

22:00 Jam Lindy Hop Spirit Benimaclet -

Diumenge 1

Dilluns 2

Dimarts 3

Dimecres 4

Dijous 5

Divendres 6

Dissabte 7

    35  1-7 ABRIL



36   AGENDA

exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

18:00 Cervesa i tapa internacionalista i solidària (2,5€) Terra

20:00 Ginclub London -

20:30 Femiquiz: Cuanto sabes sobre cultura femenina La Gramola 3€  

21:00 Noche de pizza (pizza a 5€) La Pentola 5€

21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€

21:00 Noche de juegos de mesa Clandestí

21:30 Microabierto poetico temático. Anverso Kafcafé

21:30 Músicos Benimacleteros: Enric Martín+Charlie Rodriguez Tallafocs

22:00 Jam Lindy Hop Spirit Benimaclet -

20:00 Speak English La Ola Fresca 5€ 

20:00 Taller de Defensa Personal Femenina - Llamar: 644 745 000 Fusionart 8€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

20:30 Paradigma Teatro Círculo -

21:00 Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€) La Pentola 2,50€

21:30 Los Jueves Flamencos con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

22:30 Jam de improvisación: teatro con guerrilla impro La Gramola

16:00 Inici del curs de mindfulness II Centre Mompó 195€

18:00 Taller yoga aéreo Gobinde Alboraya 20€

18:30 Inici del curs de mindfulness I Centre Mompó 159€

18:30 proyeccion documental sobre genocidio ambiental y coloquio Kafcafé

20:00 Jacob Clandestí

20:00 Aperitiver:  Wild Ripple Tulsa 5€  

20:00 Musica clasica Kafcafé

20:30 Solano Reyes era un vencido y sufía derrotas cada día Teatro Círculo -

21:00 Noche Tropical + Concierto: Oye! Sebas & el combo Guánabi Fusionart 

22:00 Jorge Valverde presenta subsuelo, con actuación musical Kafcafé

23:00 Videoclips: (Música Tropical/Cumbia Para Bailar...) Fusionart 

11:00 Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 11€

20:30 Solano Reyes era un vencido y sufía derrotas cada día Teatro Círculo -

20:30 Charla sobre la Respiración Holoscópica Samadhi

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

10:00 Inici del curs de vendatge neuromuscular Centre Mompó 120€

10:00 Taller: Libérate con Ho'oponopono Samadhi 50-65€

18:30 Taller Marmita de historias: escritura creativa+collage La Rossa 15€/sessió

20:00 cocktail day London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación: Asiática Tulsa 3€

21:30 Noche de Jazz: Pra Você e invitados , Bossa Nova JazzTallafocs
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20:30 Paradigma Teatro Círculo -

21:00 Noche de juegos de mesa Clandestí

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

17:00 Geschichten & mehr auf Deutsch con André La Ola Fresca 2€

17:30 Costura creativa Entre agujas y ganchillos

18:30 Tantra como herramienta terapéutica Samadhi 10€

20:00 cocktail day London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación: Street food Tulsa 3€

21:30 Noche de Jazz: Pool Jazz Trío: "Kamasutrap" Tallafocs

18:00 Cervesa i tapa internacionalista i solidària (2,5€) Terra

20:00 Ginclub London -

20:30 Concursong: ¿Cuánto sabes de música? La Gramola 3€ 

21:00 Noche de pizza (pizza a 5€) La Pentola 5€

21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€

21:00 Pencil up: Juego de palabras Clandestí

21:30 Monólogos Kafcafé

21:30 Músicas del Mundo: The Lighters Tallafocs

22:00 Jam Lindy Hop Spirit Benimaclet -

19:00 Gourmet Knights: Alta cocina en pequeño formato La Ola Fresca -

20:30 Paradigma Teatro Círculo -

21:30 Concierto: Javier Zamora Quarteto (Flamenco) Fusionart 8€

22:00 Joan Camps y Raúl Parra. Doble o nada. Poesia a dos voces Kafcafé

23:00 Videoclips: (Música del mundo/fusión). Fusionart 

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs

16:00 Taller de Cabaret con Ernesto Pastor Pina Submarina 25/20€

19:00 Clandestino Spirit Benimaclet Plaça Benimaclet -

19:00 Gourmet Knights: Alta cocina en pequeño formato La Ola Fresca -

19:30 Tribal Trip telón abierto, actuación danza Tribal Fusionart

19:30 Espectáculo de Baile: Tribal Trip (Danza tribal) Fusionart 

20:00 Sociología Animal Clandestí

20:00 Aperitiver: Cabaret Quinqui Tulsa 5€

20:30 Paradigma Teatro Círculo -

21:00 Noche Argentina +Concierto: Julio Delgado -Folklore/Tango Fusionart 

21:30 Guille Dimbier. Acústico Kafcafé

23:00 Videoclips: (Clásicos del Rock Argentino y más...) Fusionart 

11:00 Sintonía de colores, taller de pintura de 3 a 100 años Pina Submarina 6€

11:00 Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 11€

19:00 Jam de danza Contact con Manu Paredes Pina Submarina 5€

20:30 Pau Viguer y Xuso Barberá presentan su disco Muy DelicadoKafcafé
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19:00 Clandestino Spirit Benimaclet Plaça Benimaclet -

19:00 Gourmet Knights: Alta cocina en pequeño formato La Ola Fresca -

19:30 Noche Argentina 2 Conciertos + C/ Internacional de Tango Fusionart 

19:30 1er Concierto: Las Bulucas (Reggae, Ska, Cumbia) Fusionart 

20:00 The Lazy Tones Clandestí

20:00 Aperitiver: Cisco Fran Tulsa 5€ 

20:00 Expo Freak show con Sor Dida, dj Marcel Payá& Lady nlab La Gramola

20:30 Frágil Teatro Círculo -

21:30 2do Concierto: Hermanos Ciprián + ... (Tango y Folklore) Fusionart 

21:30 Slam de Poesia. Concurso donde el público vota Kafcafé

23:00 Videoclips: (Clásicos del Rock Argentino y más…). Fusionart 

11:00 Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 11€

11:30 Taller «Danzando con la energía del amor» Samadhi 10€

12:00 Festival de Rondalles CIM

13:00 I book you Brunch' Trae tu libro favorito La Ola Fresca

20:30 Frágil Teatro Círculo -

20:15 Charla gratis sobre Comunicación No Violenta Samadhi

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

10:00 Taller de Auto-conocimiento en las relaciones Samadhi 25€

17:30 Bikini de ganchillo Entre agujas y ganchillos 20€

10:00 Inici del curs de reflexología podal Centre Mompó 450€

19:00 Presentació “Vestals de Roma” d'Encarna Sant-CeloniLa Rossa

20:00 Speak English La Ola Fresca 5€ 

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

20:30 Frágil Teatro Círculo -

21:00 Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€) La Pentola

21:30 Los Jueves Flamencos con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

22:00 Jam de lindy hop Clandestí

22:30 Jam de improvisación: teatro con guerrilla impro La Gramola

10:00 Inici del curs de drenatge linfàtic manual Centre Mompó 550€

18:30 Taller de autoestima: Niñ@s de 5 a 10 +Info: 655 388 550 Fusionart 7€

19:00 Yoga restaurativo Gobinde Alboraya 15€

19:00 Gourmet Knights: Alta cocina en pequeño formato La Ola Fresca -

20:30 Frágil Teatro Círculo -

21:30 Reggae Night + Concierto: Mad Pluman (Reggae Rumba Soul) Fusionart 5€

21:30 Té canela. Acústico. Kafcafé 6€

23:00 Videoclips: (Reggae/Dub… y buen rollo). Fusionart 

10:00 Ecomaclet: mercat ecològic i de proximitat Plaça Benimaclet -

10:30 Meshwork Entre agujas y ganchillos 20€

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

Dijous 19

Divendres 20

Dissabte 21

Diumenge 22

Dilluns 23

Dimarts 24
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

21:30 Los Jueves Flamencos con Valeriano Gonzalez e invitados Tallafocs

22:30 Jam de improvisación: teatro con guerrilla impro La Gramola

17:30 Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico 
680175174 Fusionart 7€

19:00 Gourmet Knights: Alta cocina en pequeño formato La Ola Fresca -

20:30 Casandra Teatro Círculo -

21:30 El Jose. Acústico Kafcafé

21:30 Kancaneo Teatro (Improvisación Teatral) Risas aseguradas! Fusionart 

23:00 Videoclips: (Reggae y buen rollo…). Fusionart 

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

17:00 Cook, Bake, Speak English : Thai style La Ola Fresca 17€

19:00 Clandestino Spirit Benimaclet Plaça Benimaclet -

19:00 Gourmet Knights: Alta cocina en pequeño formato La Ola Fresca -

20:00 Aperitiver: Le Garçon Revê Tulsa 5€ 

20:30 Casandra Teatro Círculo -

21:00 9ª Noche De Poesía Erótica +Jam Poesía Erótica +Concierto Fusionart 

21:00 Concierto: Pool Jazz (Jazz Fusión/Hip Hop Erótico) +... Fusionart 

21:30 Concert en acústic de Poetes Anònims. Kafcafé

23:00 Videoclips: (Jazz Fusión/Electro Swing/Balkan). Fusionart 

11:00 Let`s Brunch 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 11€

20:30 Casandra Teatro Círculo -

18:30 Taller Marmita de historias: escritura creativa+collage La Rossa 15€/sessió

19:00 Concierto-Meditación de armonización vibracional energética Samadhi 10€

20:00 cocktail day London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación: Asiática Tulsa 3€

21:30 Noche de Jazz: Pra Você e invitados , Bossa Nova JazzTallafocs

10:00 Taller de Respiración Holoscópica Samadhi 35-45€

17:30 Sesión de Meditación Activa de Osho + Respiración Consciente Samadhi 12-20€

18:00 Cervesa i tapa internacionalista i solidària (2,5€) Terra

20:00 Ginclub London -

20:30 Concurfilm: ¿Cuánto sabes de cine? La Gramola 3€ 

21:00 Noche de pizza (pizza a 5€) La Pentola 5€

21:00 Degustación: 8 piezas de sushi Tulsa 3€

21:30 Garri Campanillo Kafcafé

21:30 Músicas del Mundo: Woodstop Mucho mas que blues Tallafocs

22:00 Jam Lindy Hop Spirit Benimaclet -

20:00 Speak English La Ola Fresca 5€ 

20:00 Debate Absurdo London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

20:30 Casandra Teatro Círculo -

21:00 Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€) La Pentola 2,50€

Dimecres 25

Dijous 26

Divendres 27

Dissabte 28

Diumenge 29
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Si véns a comptar mentides és perquè no 
busques una escola de dansa clàssica, con-
temporània, infantil i de pilates estricta, 
de poses i manierismes. És perquè treba-
lles amb rigor i dedicació. És per parlar 
amb Santi. És per deixar la bici dins. És 
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i 
als teus pares. És perquè saps que ce-
deixen l’espai com a residència artística. 
És perquè reivindiques tot allò que una 
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal 
com eres.

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30 
669 514 173
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Sembla que en Al-Paladar han encertat 
amb la recepta per a fer que es detinga 
el temps. Els responsables de tal desco-
briment són Dario, María i Lorena. Tres 
persones amb tres principis, un objectiu 
i un secret. Els seus principis: el respecte 
al medi ambient, la proximitat i la quali-
tat del producte. El seu objectiu: menjars 
sans, casolans, saborosos i assequibles per 
a totes les butxaques. I el seu secret: pro-
ductes ecològics, de temporada i coccions 
lentes.

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

Al-Paladar
Taverna i take away
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Caixa Fosca
Estudi creatiu

Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no pregun-
tar-se: Què és aquest lloc? Caixa Fosca? 
Però, si està ple de llum! 
A l’altra part del vidre, dues persones tre-
ballen intensament, mà a mà, són Julia i 
Sven. Dues persones que han vingut de 
molt lluny però que han trobat a Benima-
clet sa casa i sa família. La seua professió: 
la fotografia, la fotografia humana, aque-
lla que extrau de la gent el que hi ha al 
seu interior.

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h 
646 258 992
facebook / caixafosca
caixafosca.com

AVATI
Teràpia, orientació i educació

Bon tracte com a base, veu dolça i les ga-
nes d’aportar a la comunitat, són els ingre-
dients 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 toleràn-
cia, 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. 

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

La Bufala
Restaurant napolità

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

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

El Centre Instructiu Musical de Benima-
clet és una societat centenària que acull 
moltes agrupacions lligades totes a la 
música. La banda simfònica, l’orquestra 
(amb les corresponents agrupacions ju-
venils), la rondalla, la Big Band i el cor 
són algunes d’elles. El CIM, a més, té una 
missió molt important: articular la vida 
social dels veïns i les veïnes del barri. La 
seua història i la seua agenda molt ampla 
d’esdeveniments fan d’aquest espai el ver-
dader cor del barri.

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
96 369 17 03
facebook / cimbenimaclet
cimbenimaclet.com

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 qua-
litat de vida a través del desenvolupament 
físic, personal i espiritual. Gràcies a anys 
d’experiència, Centre Mompó s’ha con-
vertit 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, quiro-
massatge, reflexologia podal, pilates o 
ioga són algunes de les seues propostes.

Clandestí
Bar popular

Podria dir-se que Ximo, en compte de 
crear un bar, va decidir obrir al públic 
el saló de la seua casa. Una vegada dins 
descobriràs les seues passions: el swing i 
el blues, la música valenciana, els cantau-
tors, el lindy-hop, els jocs de taula i per 
descomptat, la cocteleria. Demana-li el 
seu famós gintònic de romaní i mel o atre-
veix-te amb un parell de Chufitos. Clan-
destí es posiciona en Benimaclet com un 
lloc on reivindicar la cultura popular i on 
et sentiràs formar part.

C/ del Poeta Asins, 9
Dm-Dg 18:30-2:30h
636 960 548
facebook / clandestibenimaclet
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Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella 
improvisa, reacciona, redissenya, modi-
fica patrons, soluciona quasi qualsevol 
dubte, fa coses boniques amb les mans. 
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un 
vestit, un jersei, un llacet o un amiguru-
mi. 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.

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-14h 17-20.30h Ds 10-14h
96 00 177 33 - 655 25 36 77
facebook / entreagujasyganchillos

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

Escuela Meme és un lloc on tot és possi-
ble. Un projecte d’autogestió que pretén 
apropar l’ensenyament dels oficis i de la 
cultura a totes les edats i gèneres. 
Una antiga alqueria, que feia 20 anys que 
estava abandonada, és l’espai recuperat 
per aquest digne objectiu. Mà a mà, els 
seus socis han aconseguit crear una escola 
que vol ser diferent, que vol transmetre 
valors socials i aposta per l’aprenentatge 
intergeneracional. El lloc perfecte per 
aprendre en llibertat. 

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com

La Comanda
Botiga d’alimentació i neteja a granel

Sense pressa arribes a La Comanda per a 
comprar productes d’alimentació, neteja i 
higiene personal a granel. Et recomanen 
la xufa arribada d’Alboraia, l’aigua de Be-
jís o l’arròs de l’Albufera. Amb un paquet 
de paper ens portem a casa la nostra co-
manda. 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! 

C/ Juan Giner, 13
Dl-Dv 10-14h 17-21h Ds 10-14h 
96 062 29 70
facebook / lacomandaagranel
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Fusionart
Associació cultural

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

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

Esperanzarecicla
Costura i artesania

Esperanza va veure la necessitat de rein-
ventar-se, de reciclar-se a si mateixa. 
Després de treballar per a altres empreses 
tèxtils va fer el pas i va obrir el seu propi 
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet 
a mà, per l’artesania, pel reciclatge, per la 
reutilització i per la reducció material. És 
un lloc únic en tot el barri per qualsevol 
persona que vulga aprendre tot el que Es-
peranza sap fer: costura, teixir, indumen-
tària valenciana...

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costu-
ra-Esperanzarecicla

La Gramola
Café-bar

Passem front un cantó del barri de Beni-
maclet. Ens aguaitem tímidament a una 
finestra. Veiem gent somrient, parlant, 
jugant... I sobre les taules trobem les di-
ferents mans de la gent. 
Obrim la porta i Noemí ens invita a pren-
dre seient. Després ens dóna la carta ama-
blement. Nosaltres demanem finalment 
una cervesa d’importació de les moltes 
que ofereix, un mojito elaborat amb un 
tipus propi de sucre i un gintònic, espe-
cialitat de la casa.

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660 829 084
facebook / lagramola

Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es

l'autora que 
busques 
està ací
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Kaf Café
Café literari

El nom d’aquest singular café literari, ine-
vitablement ens invita a recordar a l’autor 
xec Franz Kafka. La Metamorfosi, Die 
Verwandlung, correspon en la nostra llen-
gua a canvi, transformació, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de 
Benimaclet, una verdadera institució al 
barri. Ell ha aconseguit canviar, transfor-
mar, convertir un humil local en un café 
on la pintura, la fotografia, el debat, la 
poesia i la música s’eleven a la seua màxi-
ma expressió.

C/ Arquitecte Arnau, 16 
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet

Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

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 dis-
ciplines, desenvolupen idees i fabriquen 
quasi qualsevol cosa. Productes, màqui-
nes, 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. 

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

Itamora 
Perruqueria

La història es repeteix, alguns somnis, 
encara que no ho pareguen, es fan reali-
tat. Claudia sempre havia tingut un, ser 
propietària de la seua pròpia perruqueria. 
Per això, quan Claudia obri la porta d’Ita-
mora a un client, no veu uns cabells a 
pentinar, a tallar o a rentar, veu una perso-
na que recorre a ella, que li demana ajuda, 
assessorament. Veu una persona que vol 
ser ella mateixa, que vol mirar-se a l’espill, 
orgullosa i eixir cada matí, valenta de la 
seua casa.

Avd. Primat Reig, 109
Dm+Dj+Ds 9-18h Dx 14-22h 
Dv 9-21h 
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras

London
Lounge

Quan una persona entra en el London en-
tra en un lloc on fer còctels és una qüestió 
molt seriosa. Les persones que treballen a 
aquest lloc, són capaços de preparar-te la 
beguda perfecta per a tu. Darrere d’aques-
ta barra trobem una varietat espectacular 
de begudes de tot el món, cerveses na-
cionals i d’importació, més de 300 mar-
ques que fan del seu negoci, el London, 
un lloc únic. Begudes de campionat que 
et faran experimentar noves i suggerents 
sensacions.

C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook / cafelondonbenimaclet
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La Pentola
Osteria - Pasta fresca

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 tradi-
cional 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, talla-
rins, 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!

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

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

La Ola Fresca 
All you need is love!

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 Pina Submarina
Espai creatiu

Pina Bausch va ser ballarina i coreògrafa. 
Els seus espectacles eren com un guisat. 
Un poc de dansa, teatre i una mica d’art. 
Ernesto Pastor és actor i Doriana Rossi 
és ballarina, coreògrafa i artista. El seu 
espai és com una llavadora, com un sub-
marí. Dansa, teatre, classes, exposicions, 
concerts, creació d’espectacles, ... Coses 
diferents, en moviment, tancades en un 
xicotet espai. Quedem atrapats en un 
món hipnòtic del que ja no podem esca-
par. Donant voltes, en la Pina Submarina. 

C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra
Dl-Dv 10:30-14 17:30-20:30 Ds 10:30-14  
697 84 61 53
facebook / La-Pina-Submarina
lapinasubmarina.com
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C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook / 
asociacionsamadhisaludintegral

Samadhi
Associació de salut integral

Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic, 
mental i espiritual al qual trobes la unió 
de tu mateix amb l’univers. No sabem 
realment si nosaltres podrem trobar el 
Samadhi alguna vegada, el que sí que sa-
bem és que Nuria i Sara s’han unit perquè 
nosaltres trobem el benestar físic, mental 
i emocional més gran possible. Per això 
proposen una gran quantitat d’activitats 
com ioga, pilates, massatges, teràpies 
bioenergètiques, neuroemocionals... 
I tot, perquè et trobes en pau.   

C/ 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 mú-
sica swing i als anys 20, on aprendre Lindy 
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest 
serà un lloc per fer comboi, un espai cul-
tural per als veïns. Una família amant de 
la nostàlgia que ens conviden a la immer-
sió 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.

Satchmo
Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué

La Repartidora
Llibres, formació i comunicació

“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui 
seran els pobres de demà.” Aquesta frase 
del passat il·lustra el que seria el pensa-
ment d’un grup de cinc persones, que 
volen canviar el sistema des de dins. Totes 
elles han creat La Repartidora, un projec-
te 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.” 

C/ Arquitecte Arnau, 5
Dx-Dv 10:30-13:30 17-20
facebook.com/larepartidora.valencia
larepartidora.org

Les Espigolaores està format per
Natalia Castellanos, Teresa de la 
Fuente, Alba Herrero, Sarai Fariñas i 
Guillermo Palau



60   LLOCS  61

C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29
Dl-Dv 17.30-23h. Segons programació
656 408 776 - 679 267 474
facebook / spiritbenimaclet
valencialindyhop.com

Spirit Benimaclet
Escola de Swing

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’espontaneï-
tat? La connexió? Frankie Manning té la 
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que 
no estiga sempre somrient’. 

Teatro Círculo
Teatre

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

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 23
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com

Tallafocs
Espai gastronòmic 

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, vegeta-
rians, 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. 

C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-16 i 20.45-00h 
96 193 13 39
facebook / tallafocsgastrobar
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C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil

Tulsa Café
Café-bar

Una antiga casa guarda un xicotet secret, 
un lloc on la música retrocedeix dècades. 
Un lloc de reunió per als amants de la 
música rock, del power-pop i dels anys 
60. Des de fa ja 15 anys aquesta cantona-
da roja de Benimaclet no ha canviat quasi. 
Nosaltres i els seus regents, Raúl i José, no 
ens imaginem aquest lloc, el Tulsa,  fora 
de Benimaclet. Un lloc on s’aposta per 
la música i també per les activitats com 
el trivial, els concerts en petit format i el 
café-teatre.

El Terra
Centre social autogestionat

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Dv 8:00-1:00 Ds-Dg 9:00-1:00
699 319 665
facebook / terra.socialbar
elterra.org

Des de finals del segle passat un grup de 
persones que volen canviar les coses al País 
Valencià i al món sencer, crearen El Terra. 
Un projecte basat en l’autogestió, el cata-
lanisme, la independència i la llibertat de 
classe i país. Un lloc on tot tipus de per-
sona és benvinguda, bé per escoltar una 
xarrada, o per a fer falles populars i també 
per participar en una assemblea. On els 
dinars i els sopars, sempre casolans, sem-
pre ecològics, s’allarguen infinitament. 
Un lloc on ens sentim entre amics.
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